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Acele edelim! 

Üzüm fiatleri 
Yükselmelidir 

Türkofiste tecimerlerle ya
pılan toplantılara, verilen ka
tarlara rağmen son iki gün 
~de ftzilm fiatleri yine duyu
lacak kadar düşmüştür. Bizce, 
Prensip meselelerinin üstünde, 
karşılanması gereken fiili du
~ budur. 

Tiirkofia tarafından ihracat
pla.. birliğine ganderilen tez
laere ile asgari bir fiat ced
,..li yapılmıştır ve tecimerler 
'-odan aşağı inmemiye söz 
liernıiflerdir. 

Bu sözün pratik değerini yi
- önümüzdeki gUnlerde göre
Ceğiz. Şimdilik şurasını kayda 
lbecburuz ki bu fiat cetveli 
ftretmenler için elverişli değil
dir. Ofis " zararından oeresin· 
den dönülürse kardır ,, pren
ıibini güderek, şimdilik - emri 
"aki diye telakki ettiği - düşük 
fiatlerin daha ziyade düşürülme
ınesini sağlamağa çalışıyor ve 
en acele işin de bu olduğunu 

lesliın etmek gerektir. 
" Şimdilik ,, diyoruz. Zira 

~retmenler için zararlı o]an. bu 
emri vakiin uzamasına ım· 

k " in yoktur. Ofis, iç ve dış 
PİyasaJarda yaptığı dürüs~ ~~: 
celemelerle ihracat bırlıgı 
tarafıudan '3 Temmuzda f~
a!ların sebepsiz ve yersız 
oıarak kırıldığını, bundan mem· 
leket ekonomisinin ve üretmen 
~~~larıııın büyük zararlar ~ör: 

ugünü tespit etmiştir. Şıındı 
ayni kırılmış fiatların bütün 
mevsim için işlere esas olma· 
sını öyle sanıyoruz ki biç kimse 
doğru bulamaz. 

Gerçi üzüm müstahsilleri 
adına, Ofi!iin keseceği fiat· 
lar önceden kabul edilmiştir. 
Çünkü üretmenlerimiz öte· 
den beri ulusal ekonominin 
düzeltilmesi işirıde özverenlik
lerif e kendilerini ~östermişler
dir. ancak onlardan istiyebile· 
ce-· . b··~ . gıouz özverenliğin ta ng 
bır haddi vardır; üzüm fiatları, 
Üretmenin istihsal masafını kar· 
fılıyacak ve onu yaşatacak de· 
recede olmalıdır. 

Halbuki üzüm işlerinden an
lıyanlar beş alta kuruşa kadar d.. , 
uşen fiatlarm bağcılarımıza 

~n ufak bir kazanç bırakması 
ı~timali olmadığını bildirmekte 
bırliktirler. Zaten bunun için 
~eğil nıidir ki bugün geçici bir 
r·emrivaki,. diye gör yumulan 
'~tlar, bütün üretıneolerin en
dışelerini ve biz gazeteJerin 
tenkitJerimizi kurca]amıştır? 

b 
Türkofis'in tezkeresinde bize 

u b · rk v akımdan biraz serın ı 
eren şu cümle vardır: "Esa-

İen Yakında alınacak tedbir-
erJe dahili piyasada husule 
f ef ecek vaziyet neticesi olara~ 
k orsadaki fiatların yükselecegı 

uvvetle ümit edilmektedir. ,, 
işte bizim asıl beklediğimiz 

Şey de bu tedbirlerdir. Bunla· 
rın b"J . A ne olacağını ı mıyoruz. 

p )cak Anladığımıza göre ya: 
• 

1 acak iki şey vardır: Birincisı 
ınhisar idaresinin hemen piya· 
~~~a girerek bol mübayealara 

rışrnesi, üretmene cesaret 
~ermesi, fiatleri böylece sağ· 
d:k~aşhnnasıdır. Bunda bir 

ıka geri kaJmağa iel-
llıez. Zira bir taraftan uzun 

r,_ 
Barış mı savaş mı? 

Londra, Paris ve 
önemli siyasal 

Bolzanoda 
görüşmeler 

çok 

İtalya ya 
Jngiliz 

teClbirleri Üzerinde karşı tazy·k 
kamoyu ikiye 

P • ıs ( ô R ) - Parişte 
arıs, • y 

cumur başkanının başkanlıgı 
altında bakanlar meclisi Ital
yan - Habeş anlaşmazlığının 
~imdiki durumunu gözden g~-.. 

tenkit etmektedir. Ona göre 
bu hareketin tamir kabul et-

1 

ayı-ılmıştır 
hareket etmesini teklif etmi
yor ,, diyor. 

Lord Harding de, Versay 
andlaşmasındanberi uluslar ku-

Yeni A..,. 

.. • 
1 •• 

• 
sayımı ın-Genel nüfus 

•• • • •• • san enerıısı nın onemı 
Ankara, 28 (A.A) - İstatis

tik umum müdürlüğü 8 Mayıs 
935 tarihli icra vekilleri heyeti 
kararile meriyete konan umumt 
nüfus sayımı talimatnamesinin 
41 inci maddesi hükmüne da
yanarak sayım gününe kadar 
her gün bir başkası verilecek 
olan vecizelerin muntazaman 
gazetelere konmasını matbuat 
umum müdürlüğü vasıtasile 

gazetelerden dilemektedir. Ya
rın konacak olan vecize aşa-

1 
jıdadır: Her gün bir yenisi ve

rilecektir. 
insan enerjisi bUtUn 

enerjllerln en bUyDAO 
ve en yUkseAldlr. ÇUnkU 
bUIUn enerjileri insan 
yaratır. 20 llktefrln P• 
zar gUnU genel nUtus 
sayımı blza TUrk ulusun
dakl bu enerjllerln en 
doAru sayısını tanıta
cakllr. 

Askeri terfi listesi 
Yüksek tasdikten geçen terfi 

Listesini yazıyoruz 
Muhtelif sınıflara mensup 

olup 30/ Agustos/935 den iti
baren birer derece terfi eden 
subay ve süel f şyarlarının ad
ları aşağıda gösterilmiştir: 

Tümgeneral, Ömer Halis 
Erzincian, Tümgeneral Sabit 

Şarşaba, Tümgeneral Mustafa 
Galip İnebolu, Tüaııgeneral 
Mümtaz Sultanahmet Korge
nerallığa. 

Baytar Tuğgeneral Sadettin 
Maçka, Tuğgeneral Hekim 
Mazlum Selinik Tümiene
rallığa. 

Tuğbay Yusuf Ziya Erzuram, 
Tuğbay Mebmed Nuri Sela
nik, Tuğbay Cemil Tabir Er
dene, Tuğbay Muharrem Maz
lüm KaJkandelen, Tuğbay is
hak Avni Harbut, Tuğbay M. 
Kemal Erzincan, Tuğbay Ab
durrahman Mudanya, Eczacı 
Tuğbay E. Sabri Erzincan, 

Baytar Tubay Kamil Üsküdar, 
Tahin Tuğbay A. Subhi Be .. 

şiktaş, Tabib Tuğbay Raif K. 
Paşa, Baytar Tuğbay N. Mer· 
can, Suvari Tuğbay Ferhat 

Duvutpaşa, Tuğbay Tevfik 
Erzurum, Tuğbay Osman Nuri 
Ivraniye, Top. Tuğbay M. 
Nüsret Enurum, Tuğbay A. 

Tevfik Manasbr, Tuğbay Ra· 
sım Kula Tuğgenerallığa. 

Dz. Tuğbay Şükrü Tirebolu 
Tuğ Amiralliğe. 

Kor Generl Kazım lzmir 
Or Generlliğe. 

Kurmay binbası H. Ekrem 
Üsküdar Kurmay yarbaybaylığa. 

P. Yarbay A. Naci Sivas 
Albaylığa. 

Piy<&de yüzbaşı Muzaffer Ke
mal Erzurum Binbaşılığa, Pi
yade yüzbaşı Abdurrahman 
lstanbul Binbaşılıka. 

- Soıııı 6 im sa1ı ifcde -
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Zafer bayramımız 

Parlak törenle kutlulanacaktır 

Saat 9 da Atatürk heykeli önünde asker ve halk 
toplanacak ve gece fener alayları yapılacaktır .• 

Yannki zafer bayramımız, ı A ) Mst, Mv. Asübay, sü-
her yıl oJduğu gibi, büyük tö- baylar süel işyarları saat 8,lS 
renle kutlulanacak ve halkımız arasmda. 
uluaumuz.u erıinliğe kavuıturan B ) llbaylık, tarbaylık; halk 
kahraman ordumuza bağlılığını partisi ve diğer sivil kurullar 
ve minnettarlığını gösterecek- saat 8,20 - 8,45 arasında Ko-
tir. Büyük bayram şerefine mutanlıkta tebrik merasimi ya-
şebrimiz donanmış olacak ve ge- pacaklardar. 
celeyin resmiğ ve hususi bina- C) Saat 9 da Kamutan Ata~ 
larda tenvirat yapılacaktır. türk heykeli meydanına gele-

Bayramın kutlulanması için cek ve kıt'aları yoklamadan 
komutanJıkça hazırlanan prog· sonra istiklil marşı ile törene 
ram şudur: başlanacaktır. 

1 - 30 Ağustos zafer bay- O) Zevalde 21 parça top 
ramı İzmirde aşağıdaki şekilde atılacaktır. 
kutlulanacaktır. - Somı G 11d saltifedr -

20 Ilkteşrin Pazar 
Genel nüfus sayımı 

Cumhuriyet rejiminin Türk nüfusu üzerinde yaptığı 

tesiri ve vardığı en müsbet neticeleri göstereceği jçin, 

yalnız bizleri değil bütUn dünyayı da ilgilendirecektir. 

da,vekiiet 
istatistik Umum MUdUrlUAU 
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ECerHii:n. ... elr· ·alalar sözU 
r/7_///77//7 /,J7.,,TJZ:i!T..ZZZ7.zzzz;, 

Süngü ile her iş gö-
rülür, fakat üstünde 
oturulamaz. 

Bir kaç taht de.vimı ve bir kaç 
kralı iclas eden meşhur "Taleyran,,ın 
kendisinden daha meşhllr "Napolyon 
Bonapart,, m yüzüne karşı söylediği 
bu söz rok doğrudur. Filvaki slillgÜ 
göz korl:utur, memleketler alu, delzşd 
salar, fak at kalpleri asla teshir ede
mez. Halbuki her şeyi ancak kalPlerin 
fetlzi sayesinde payid!ır olabilir. Sün
günün, kuvvdin. ise muvaffak olama
dığı işte yalnız hııd11r. 

Netekim, hu vecizenin vüc11d111la 
sebep olan ·' Napolyon Bonapart ,, 
istila eıtigi arazide de, bizzat Fran· 
sada da fıl.funamanuş, son nefesini 
esaret ve /ıiisran içinde venni.ştir. 

Evet, "Taleyran,, doğru söylemiştir. 
.Süngü ile lıer iş görülür, }aka/ üs
tünde oturulamaz. 

Mazlum 
••• 

Kızılay 
••••• 

Gençlik dernekle
rinin faaliyeti 

Arsıulusal sergilere işti
rakimiz hazırlanıyor 
Arsıulusal gençlik Kızılay 

ve Kızılhaç komitesi genç
lik Kızılay ve kızılhaç 
kurumları üyelerinin el işle
rını ve hayatlarını göste
ren el işleri ve resimlerle biri 
daimi, biri gezici (seyyar) iki 
sergi yapmak düşüncesinde 
olduğunu Gençlik, Kızılay der
negi merkez heyeti başkanh
ğımııa bildirmiş ve Türkiye 
kurumumuzun da bu sergi hak
kındaki fikrini sormuş, böyJe bir 
sergi açıldığı takdirde iştira
kimizi rica etmiştir. 

Geoçlik Ku:ıJay derneği mer-
.keı heyeti başkanlığından şeh
rimiz kültür direktörlüğüne ıe
len bir bildirimde gençlik Kı
zılay derneği kurulalıdanberi 
gençlik Kıı:ılhaç kurumlanna 
girmiş olan, mekteplerden bize 
gelmiş olan albümlere mek-
teplerimizin verdiği karşı
lıklarım gençlik Kwlhaç ku-
rumlarının büyük takdirle-
rini kazanmakta o 1 d u ğ u 
ve bunların içinde Üsküdar 
kız sanat mektebinin hazırla-

. dığı albümün Kızıl haç birliği 
tarafından bir şaheser addedil-
miş bulunduğu bildirilmiştir. 

(Türkiye Kızılay) ının lzmir
deki bugünkü durumu çok de-
ğerli bir şekilde ilerlemektedir. 
Bu sergide bütün Türk 
gençliğinin Ustilnlüğünil eser
lerile gösterebilmek için şim-
diden hazırlık yapılması mu
vafık göriilmüştür. Bu ıergiye 
lzmirde kurulmuş olan çocuk 
kamplarındaki çocuklann ya-
şayışlarının muhtelif tezahür
lerini gösteren resimlerle mek
teklerimizdeki güzel el işlerin
den mümkün olanların gönde
rilmesi i:1tenmiştir. 

•••••• 11 • 

Panayırda 
·Alışveriş 

Beşinci arsıulusal panayın· 
.mızdan açılan ticari mahiyette 
. satıı yapması pek tabii olan 
pavyonlardan bazılarının büs-

, bütün ve yepyeni tekil ve ma
hiyette mal teıhir etmeleri ve 
fiatlerde de göze çarpacak 
ucuzluk göstermeleri icabattan 
olacağını düşünüyoruz. Geçen 
sene aynı panayırda bu noktai 
na2arım121 tatbik eden Hilal ec
zahan esi, lzmir muhitine ( Gö-
1ıül) kolonyasını orada prezante 
etmiş, cidden bir sanat ve ilim 
eseri olan o güzel ve sabit ko
kuyu birinci defa olarak pana
yırda teşhir etmiıti. 

Bay Kemal Aktaı gözlükçü
lük aleminin 1934 modelini 
pautoskopik formaları, portatif 
ve mafsallı çerçeveleri orada 
göstermişti. Panayırda bu şekil 
yenilikler arıyanlar çoktur. Alıı 
veriş bu gibi özellikler yapa
caktır kanaatmdayız. 

ŞE RH -ERLER 

Müstahsil er acele etmeyin 
Hükiimet sizi koruyacak tedbirleri 

yakında tatbik edecek 

Şaraplık üzümler 
Teki ti er direktörlüğü 

Mal alıyor 
Tekitler ( inhisarlar ) başdi

rektörlüğü Bornova dolabmdan 
şaraplık misket üzüm satm al
mağa başlamışbr. Misket üzü
mün kilosu 3,75 kuruştan alın-

Üzüm piyasasındaki karar- ıçın kendilerine yardım da edi · bir hadisedir. Üzüm meselesile maktadır. Şimdiye kadar şa-
sızlımn ve fiat düşkünlüg-ünün lecektir .. Bu maksatla Ziraat önemle meşgul olan Türk ofis 1 k d k ı k 

&· rap ık ce ir e siz üzüm o ara 
asıl kurbanı olan üretmenlerin bankasite girişilen müzakere- başkanı Mecdet Alkin·, dün 200 bin kilo yaş üzum alınmıştır. 
son günlerde elden mal çıkar- lcr sonuca varmak üzeredir. üzüm fiatlerinde yeni düşüklük Bundan sonra çekirdeksiz üzüm 
makta acele ettikleri ve piya- Banka yalnız müstahsile, olduğunu duyunca hemen üzüm alınmıyacaktır. Tekitler baş di-
saya fazla mal göndermek su- yüzde yetmiş nisbetinde avans borsasıt1a gitmiş ve bir müddet rektörlüğü, bütün misket üzüm-
retiyle fiatler üzerine kendi sürmarşandiz yoluyla ikrazda tetkikat yapmışhr. Bu tetkikat leri satın alacaktır. Siyah üzüm-
zararlarına müessil' oldukları bulunarak para sıkıntılarının üzüm fietlerinin kimler tarafın- lerin de alınması için henüz 
görülmüştür. önüne geçecek ve piyasaya dan düşürüldüğü noktasından- emir gelmemiştir. Bununla be-

Bağcılarımızın borç kapat- mal göndermekte diişünce ile dı. Dün üzüm borsasında _ ev- raber; müskirat imalathaneleri 
mak, geçinmek ve masraf hareket imkanını verecektir. velki günkü gibi _ 4200 çuval bu nevi üzümleri toplamakta 
karşılamak gibi zaruretlerle el- Türkofis bu tedbirlerin tahakku- lcuru üzüm satılmıştır. Fiatin ve şarap !,~P.~~~t~~ırlar. 
lerİne para geçirmek mecburi- ku için bugün yarın emir bek- dün de düşmesinin sebebi pi- Genel sayımda 
yetinden doğan bu isticalin lemekte olduğundan üretmen- yasaya birdenbire fazla üzüm 
önfinü almaları kendi menfaat- Jerimiz cesaretsizlikten sakın- gelmiş olmasına atfedilmek- Ödev alacak İşyarlar 
larınadır. Zaten fiatleri düşmek- malı ve piyasaya fazla mal tcdir. atanıyor 
ten kurtaracak ve belki de yük- göndermekte acele etmemelidir. Mecdat Alkin; borsada as 

d 20 Ilkteşrinde yapılacak olan 
seltecek tedbirler hükumet ta- Bu müstahsilimizin ken i komiser lhsan'dan üzüm duru- fu genel nü s sayımı için hazır-
rafından ihmal edilmemektedir. menfaatıdır. Zira ancak böylece mu hakkında malumat almış 1 h lı b k ı im Jık ar umma ir şe i a ış-

Türkofis başkanı Dr. Mec- fiatların düşmesine mani ola- ve sonra Türkofise giderek tır. Ilbayhk istatistik direktör-
det Alkin kendisini ziyaret caklar ve değer dereceye çık- orada bir müddet meşgul ol- lüğü nüfus sayımında çalıştırı-
eden bir muharririmize, l.aş masına da müessir o!acaldardır. muş, tetkikat sonucu telgrafla lacak memurların tesbiti ile 
yazımızda işaret ettiğimiz ha- Üretmenlerimize emniyetle hü- Ekonomi Bakanlığına bildir- meşgul olmaktadır. Resmiğ da-
reketlere hükumetçe tevessül kumetin tedbirlerini bekleme- miştir. Son dakikada yaptığı- irelerle bankalardan ve sair 
edileceğini gösteren teminat lerini tavsiye ederiz. mız tahkikata göre piyasaya müesseselerden bu işte çalıştı-
vermiştir. Bu teminata göre, Borsadaki Durun l fazla üzüm gelmiştir. ihracat- rılacak memurların tesbiti için 
üretmenlerimizin hak ve men- iki gündenberi üzüm fiatları çıların satış ve sevkiyat ihti- listeleri istenmiştir. Ecnebi dil 

bilen memurlar da aynca so-
faatlerini korumak maksadile yine düşmektedir. Dünkü bor- yacı ise ağustos sonları olmak 

rulmuştur. Genel nüfus sayımı 
ofisçe girişilen teşebbüsler ba- sa sabşlarmda 50-75 santim itibarile azdır. · günü uray (belediye) sınırı için-
şarılmak üzeredir. kadar yeni bir düşüklük gö- Eylul içind lzmir üzüm pi- deki şehirde 2500 memur çalış-

Ekonomi bakanı B. Celal rülmüştür. ihracatçıların dış yasa'H durumunun düzeleceği tırılmak lazımgelmektedir. Bü· 
Bayar nezdinde inhisarlar ida- piyasalara üzümlerimizi ucuz ve fazla ihracat yapılacağı tün mıntakalara memurlar şim-
resinin piyasadan üzüm müba- oferto etmemek için araların- umulmaktadır.Bu takdirde fiat- diden atanacak ve kendilerine 
yaa etmesi için yapılan teşeb- da karar verilir ve bu mesele lar da tekrar yükselebilir. ödevleri hakkında talimat ve-
büsler iyi netice verdiği gibi ile ekonomi bakanlığı önemle Türkofis başkam Mecdet rilecektir. Memurlarını eksik 
müstahsillerin piyasaya fazla ilgilenirken lzmirdeki üzüm sa- Alkin; yanındeki danişr.nlerle gösteren ve bildiren daireler 
mal arzetmemeleri ve fiatlarm tışlannda fiatların böyle yarin ekspresle Ankaraye ha- olursa bu daireler direktörleri 
düşmesine sebep olmamaları düşmesi çök dikkate değer reket edektir. cezalandırılacaklardır. ........... p;~;y;;·~ .. ·g~~·~~I~; ....................... ş~;pf ... bi;i~~·ilii~i~;f · ..... .. 

-·-·-·-Görmeğe gelenler günden 
fazlalaşmaktadır .• 

•• gune 

Arsıulusal İzmir panayırı bü
yük bir ilgi ile ziyaret edilmek 
tedir. Dün Ege vapuru pana
yırı ziyaret için gelenlerle dop
dolu idi. Hatta istanbuldan pek 
çok gelecek zivaretçi olduğu 
halde vapur bulamadıkları için 
gelemedikleri de anlaşımıştır. 

Bu ziyaretciler deniz yolları 
işletme idaresile ulusal vapur-
culuk sosyetesine başvurarak 1 

panayır münasebetile lstan
buldan lzmire iki özel va
pur tahsisini istemişlerdir. 
Aydın, Manisa, Alaşehir ve 
Balıkesirle Denizli, Isparta 
Burdur Havalisinden Ge-
lenler de pek çoktur. Pa
nayır ransenyiman bürosuna 
otellerde yer bulmak için mü
racaat edenler çoktur. Otel-
lerde tek tük oda bulınak 
mümkün oluyor. Bazı günler 
ziyaretçilerin çok gelmesinden 
yer bulamıyanlar da vardır. 

Selinik arsıulusal panayır 
komitesı başkanlığından İzmir 
panayır komitesi başkanı dok-
tor Behcet Uza gelen bir tel
grafta Selanik panayırını ziya-

rete çağırılm1ştır. Birçok say
lavlardan, genel direktörlerden 
panayır başkanlığıı:a hala kut
lulama telgrafları gelmektedir. 

Süriyeden panayırımızda tet
kikatta bulunmak üzere gelen 
Şam öğretmen ve gazetecile
rinden B. Mişel Kurşe panayı
rımızı son derece beğenerek 
demiştir ki: 

- Paoayırmız bana 1930 
Paris sömürgeler panayırını 
- ufak mikyasta - andırdı. Pav
yonlarınız çok güzel ve mun
tazam. Tam bir Avrupa pana
yırı karşısındayız. Resim ö~
retmeni olmak dolayısile kültür 
paYyonunuzdaki tablolara çok 
ilgilendim. Pek değerli tablo
lar var. Daha güzel bir pav-
yonda gösterilseler kıymetleri 
daha iyi göze görünürdü. Ya-
zık ki dar yere sıkıştırılmışlar. 
Artistleriniz takdir edilmeğe 

· layiktir.Tablolarda Avrupa, bil
hassa Fransız tesiri var. Daha 
ulusal olmaları onlara fazla 
kıymet verdirir. Mesela asker 
oğlunu kucaklayan ana tablosu 
bunun için son derece hoşuma 
gitmiştir. 

Panayıra yalnız · iştirak yetmez 

• 
Pa vyonunuzu tanıtınız 

Propaganda ve reklam en 
Büyük muvaffakıyet yoludur 

Emeklerinizin boşa gitmemesi için 
Reklamlarınızı en çok okunan 

Yeni Asır'a • • 
verınız .. .., ,, 

lzınirdeki yarışlar çok eheınmiyetli olacaJ( 
Türkiye Şarpi birincilik ya

rışlarının şehrimizde yapılaca

ğını yazmıştık. Bu yarışlara gi
recek olan şarpici gençleri
mizle tertip ve hakem kursları 
üyeleri dün deniz yolları işlet
me yönetgesinin ( idaresinin ) 
Ege vapuruyle İstanbuldan 
gelmişler ve lzmir sporcuları 
tarafından vapurda karşılan
mışlardır. Yarışlara 30 Ağus-
tosta başlanacak ve 1 Eylülde 
son verilecektir. Üç gün de
vam edecek olan yarışlara saat 
on beşte başlanacaktır. Yarış 
yeri Karşıyaka vapur ıs
kelesi onu ile menderek 
önü ve Alsancaktaki Ay
dın demiryolu iskelesi arası 
olarak tesbit edilmiş, işaretli 
filamalarla hareket ve dönüş 
yerleri tesbit olunmuştur. Şarpi 
birincilik yarışlarının çok he-

yecanlı olacağı anlaşılmaktadır. 

lstanbuldan bu yarışlar müna
sebetile şehrimize gelmiş olan
lar şunlardır: 

Tertip kurulu üyesi olarak 
federasyon genel sekreteri Ri
za Sueri, muhasip Cavit, ha
kem kurulu üyesi olarak deniz 
binbaşısı Cevdet, deniz tecim 
mektebi öğretmenlerinden mü-
hendis Harun, deniz albayla
rından mütekait Hüseyin, şar
piçi Şeref, Sadi ve Demir Tur
gut, flokçu olarak ta Hikmet, 
Bahri ve Enis gelmişlerdir. 

Şarpicilerle birlikte kadınla
rımız arasında vaktiyle yüzme 
birinciliğini kazanmış ve Sov
yet Rusyaya giderek oradaki 
yüzme yarışlarında da muvaf
fakiyet kazanmış olan Leyla 
da gelmiştir. 

Tütürı bölgesinde Okulalarımızda 
istihsal durumu üzerinde Talebe kaydı ve sınaçlar 

tetkikat Şehrimizdeki liselerle orta 
Tekitler ( inhisarlar ) genel okulalar, öğretmen, ertik, tecim 

direktörlüğü tütün mübayea mektepleri ve kız sanat cnsti-
şubesi direktörü Ekmel Selcen tüsünde talebe kayt ve kabuf 
dün Ege vapurile lstanbuldan muamelesine devam edilmek-
şehrimize gelmiş ve Tekiller tedir. 31 Ağustos saat 12 de 
yönetgesinin İzmir başdirek· kayt ve kabul muamelesine 
törlüğünde bir müddet meşgul son verilecektir. 2 Eylülde sınıf 
olarak tütün bölgelerindeki ikmal smaçları (imtihanları) baş-
istihsalat durumu üzerinde tet- Jıyacaktır. Bu smaçlar yirmi 
kikler yapmıştır. Ekmel Selcen Eylüle kadar bitecek ve 22 Ey-
bütün tütün yetişen bölgeleri lülde parasız yatı olarak alına-
dolaşacak, tütün durumunu 

yakından görecek, üretmenle- cak talebeler için smaçlar ait 
rin dilekJerini, dertlerini tespit oldukları okulalarda yapıla-
edecek, aynı zamanda teftiş caktır. 
ödevini de yapacakbr. E~ • ·;.;;';.'~ 1 

ı, • • ı rr 
Ustura bulunmu' 

Tepecikte genel evler ara
sında dolaşan İbrahim oğlu 
Halilin üzerinde bir ustura 
bulunmuş ve zabıtaca alın
mıştır. 

Göz.tepede Nurettinpaşa cad
desinde oturan berber Bekir 
oilu Abdurrahmanın evine so
kak kapısındaki asma kilidi 
kırmak suretile giren hırsız ta
rafından bazı eşyası çalınmıştır. 

•• 
KOŞEMDEN 

Teselli 
Yaşayan, görmek, duyııı•~ 

istiyen insanlar yaşayışın bet 
cilvesine boyun eğmek ooll 
kabul etmek zorundadır. 

Tanrı dünyayı ve kainatı ya· 
ratırken her kişinin felaketin~· 
her kişinin seadetine birer ~ı· 
rer kanun, birer birer ınad e 
ve yaşayış yaratmamıştır. 

Ömer Hayyam derin fel· 
sefcsilı::, Küstav Lubon ~; 
diş eli görüşlerile, Te1;., 
Fikret, Hamit şu ve b1!• 1 f 
çok Avrupa ve Türk fi)o~0. 
ve alimleri; bayatı olduğu gıb~ 
kabul etmek ve zevklenıııe 
için bir çok vecizeler doğur: 
muşlardır. Biı:bunları haY'~r 
mızda tatbik edersek derin 
filozofun hayat anlatışını t•k· 
dir eder görür ve yaş•!''; 
Hayat zevkile yaşanmağa dege 
bir gölğedir. 

Dostlar beıı .hunu yazarken 11ertd~t 
i/Jıam aldım bilir misiniz? flt!I 

birçok aeılar irinde yoğurulmuş, lr~ 
ra/Jolmuş bir kimseyim, Hayalı "1 
duifu gibi kabul etmek meeb11riYd'; 
uydum da h~a gelenleri unall ~
l'e pa1111yırda Iznıirin Muradı ~Jıil 
radm gazi!losunda şenlendim. V-:-'fl 
gazbiosu1111 oldum olalı şe11/eııd~ll 
Oaziye, Atatii~ke bile zeı•k veren tftJ 
deli adam kaç sene so11ra paııayın 
şm/erıdirdi. , 

Hayatı şen görmek için P'. 
nayırı gezerken panayırın I~ 
zinosunda bir şen ve şad şaı; 
yaşamak, gönlümü derdle~r 
alıştırmak ve unutturmak idil· 
büyük meserret ve ömür o fil 

Ben ona bir dertli gaıı •• 
eğlendirmek ve panayırın ı:ar 
kini vermek uğrana ~Q be" 
ederim. Çünkü o da deb 
de deliyim. 

Tokdll 
-------~-~···~·----------
Tarım savaşı 

incir kurdlarına kart;,; 
Bölge tarım savaş ispe~t..., 

Bay Uysal Tarım Bakanlıg,..., 
daveti üıer:ne muvakkaten ~ 
karaya gitmiştir. Tarırn sa~· 
ispekterliği ödevini bölge ft!J._ 
rım direktörü Zühtü BaUf 
görmeğe başlamıştır. Nadırlid',t 
sal bakanhktan yeni ta ~ 
alarak tekrar lzmire iel~# 
ve bilhassa başlamış olan 1 etJe 
kurdu savaşının muvaffakıY 
başarılması için çalışacaktır· 

Adliye ~t·~;maI~S 
icra dairesi mesul rnu~~e~ 

Kerameddin tekaüd edı _.ati 
yerine ikinci hukuk bak~;.. 
zabıt sehreteri Veysi, . 0, 

yerine Ağırceza hakyerı ~ 
reterleriuden Halil !br:tif' 
onun yerine ahkaınıŞS•btİı 
sekreterlerinden Rece~ ,;o'' 
onun yerine de icra daıre dı'· 
sekreter Hayri atanmışlar 

--~t · 

Katil çocukla! f' 
tüyler ürpertici bir ciıı' di' 

..J Ge. 
Menemen ilçesin"e i,ti' 

köprüsü karşısında şose,,Jıf' 
kametinden 400 metre utOfle' 
bir bostan 1 arlası~da t ) ,; 
ürpertici bir kıya ( cınaY.,e tl,, 
muştur. Bu tarlada sıt'be~I" 
olarak çalışan ve sı~f ';;' 
yen Yanık köyden ., aJI ir'_ 
13 yaşında Hüseyin boi .,i fi' 
sıkılarak öldürülmüş, •Y ıl'_ 
manda bıçakla karnınd8ı;. lıif 
surette yaı aJanmış \f~ 1~~~ 
letilmiştir. Çocuğun 11d ,_bl~ 
ğü Menemen adliyesı e 

1 
,,,,. 

ya haber verilmiş, ger~.,, .. ~ 
man ile jandarrna 0

• d~ ... 
hemen vak'a yerine ';;?.& 
o taraflarda dolaşan u:ur lı~ 
tutmuştur. Bunlar ~u 13 11 

den eski İbrahirn oglu ı, 1ılf' y pi~ -'•' şında Abdullah ile a d• ~' 
den Nuri oğlu 15 yaşı~afP'fl 
dir ve Veli oğlu 13hki1'•~ 
Recebdir. Yapılan dt~1 11 ~el araştırmada elde e 1 e ol 
ferden suçlularan bunl•:ır ti': 
anlaşılmıt isticvap 

1 
,,.,~ 

itiraf etmişlerdir. BunbbUtiz 
seyni kirletm~k teŞdde~ ~ 
mümanaat edmce r.,e fec:I J 
den kızarak çocugu 1......-..11 
şekilde öldürdükleri •;,., 
tır. Menemen adliye• 

k;kat.ll devam edilaıC 
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BAYAN TALYEN 

Bobesptyerı 
1

Italya silah kullanacak mı? Ge~~~!1ller 
Yere Seren Kadın .............. ~ • b• Jd H b . t Arasında yeni de-

jj""".····· ................................. 2, .................... ill,~inci 11ö'ii"' ... enış ır sa ırışa a eşıs an şı·kıı·k .. er Oldu 
ıtııuk tcu-ihi 1·ommı - - ••••••••••• ••••••••••••••••"' ~ 

•ı•ıı •••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• . d ....... 
Nihayet bir araba tutmuş- yakalıyacaksmız. O ıste ıgmı H •ı A •ı k lstanbul, 28 (Özel) - Ordu 

lardır. Biz de arabaya yaklaş- iddia etsin. Fontenaydan bo- arp } anı e cevap verece terfi listesi yüksek tasdikten 
bk. Talyen arabacıya Perl cad- pndığına göre yabancı bir k_a- geçmiştir. Buna göre lstanbul 
desi adresini verdi. Saylavı çok dındır ve lspanyKadab Fransa ıle ~-farbe meydan vermemek için Jn~iltere kumandanı a-eneral Halis, ye· 
dü k k harp halindedir. o arusun ya- ~ dinci kolordu kumandam ge· 

z ve kısa olan bu so a ta d f J 
gözetlemek imkanı bulunamadı. kalanması için bun an az ası Ve Fransa başka başka düşünüyorlar neral Galip, ikinci kolordu ku-

Kaba k d d 
i gerekmez. . mandnnı general Sabit Kor 

- rus a ın a gecey _ Tevkif emri imza edıl- İtalyan gazetelerinin ha aytan imparatorun Habeş- yolundan yapılan görüşüler generallığa terfi etmişlerdir. 
Perl caddesinde mi geçirdi! Yazdıkları istana kar•ı yapılması muhte· hakkında izahat verecektir. Ordu müfetti•i general Said 

H b d ~ım~~ y y 
- ayır, giineı atma an _ Alb giinden'beri, işte. Roma 28 (A.A) - Hemen mel olan ilk hareketleri basit Bay Laval bu sabıah ltalya askeri şuraya, jandar•a ku· 

Bnce Fontenaya döndü. Onunla "Ulusal kurtuluş komitesi hemen bütün yüksek İtalyan inzibat tedbiri gibi göstermeğe büyük elçisini kabul etmiştir. mandam general Kizua ilçihı· 
beraber yaııyan genç vatandaş k · · k e şahsiyetlerinin dogv u Afrikası matuf olan manevraları boz· Ögv leden sonra kendı'sı"yle tek- cü ordu müfettiıliğine, erkinı k bir lspanyol ban erının ~zı v 
etıdisini merakla yolda bek· n 1 d 0 ordusuna gönüllü olarak kabul mağa karar verdiğini bildir- rar görüşecektir. Konsey ayni harbiye ikinci reisi general 

li"ordu. Par'ıs parlamentosu uye enn e d 1 . . B M k ·ı· t k A dö dü n k 1 d ı __ 
1 1 e ilme eri ıçın . ussoliniye me te ve şunu ı ave e me • zamanda Cenevrene FransamD sım r ncu o or u 1n1· 

Fontenay adlı birinin kansı o a.n d ki d' d H 
k f gönder i eri mektupJardau te ır. güdeceği hatb hareket hakkın· man anhğına yerine de arp. - Talyen metresinin yanın· 

~ Geri vatandaşın bulundu· 
l'Ullu biliyor mu? 

Kobarus kadının hemen tev ı · ı d d Ak d · · k 1 bahseden Italyan basını, hak- ltalvan ar erece erece ve da da müzakerede bulunacaktır. a emısı amutanı ıenera 
edilerek ihtilittan tecridini ~~ kından kuvvet alan ltalyanın cüziğ kuvvetlerle hüccma baş- Fransa zecri tedbirlere Ali Fuad tayin edilmişlerdir. 

. - Evet, bu oğlan dolayısile 
ilk glinden kavga etmişlerdi. 
~adın Gerinin bir çocuk oldu
IUnu, ona öylece bakbğını ve 
•ncak 6ksilz olduğu için acıya
rak yanında bulundurduğunu 
tayledi. Kavga ettikleri sırada 
Pençereler açıkh ve bahçıvan 
her feyi duyabildi. 

kiğıtlannın mllhürlenmesını bu hakkını saydırmaya azmet- ladıkları takdirde Habeşler M h 111 O "' d "•ı • 
emreder. Onun yanında yaşı: miş olduğunu kaydetmektedir. bun arı hudud dışına sürecek- Paris 28 (A.A) - lta~a: ve 0gru egt mlŞ 
Yan delikanlı ile beraber.indek. ı Gazeteler diyorlar ki: )erdir. Fakat şayet ltalya ge- f 'li ı Hı.çbı·r Bulgar kıtası hu 

f d d k 1 ngı z e çilerinin B. Lavalı zi. · 
digv er kimseler de tevkı e ı- Mükmmel surette sil ahlanmış niı mikyasta sal araca o ursa d d d ·ı • 
Jeceklerdir. Bu emrin ifasına bulunan Faşist Italya kendi imparator diplomatik ilgileri ybaretine verilen önem sırasında u umuza gön en memış 

d 1 h k k derhal kesecek ve barba ilin asın anlaşmazlığı tahdit etmıek Istanbul, 28 (Telefon)- Bul-
general Bulasiye memur ur. yo unu er im esmek isterse h 

2 ona karşı bu silahlannı kullan- edecektir. ve uı.usile Avrupada sebep gar ajansı T6rk • Bulgar hu-
Paris 13 Peryal yıl t Londra Cenevreve oJacag" ı ikıbetlere meydan ver- dudunda BuJg .. •lann askeri 

R b ıpiyer mıya hazırdır. ıtalya bo!ll yere ı ... 
imzalar: Voren, 0 e yapılan korkutma teşebbüsleri hazırlanıyor memek hususunda açık bir 'en• tabtidatta bulunduklanna dair 

Bijo Kolo Derlno, Boer. . karşısında her zamandan daha Londra, 28 (A.A) - B. Eden dişe göstermektedir. . Yunan gazetelerinde çıkan ha· 
E~ir baştan apğı Robespı- kuvvetli olarak ve bir granit ft Sir Samuel Hoare lngiliz Petit Jurnal srazetesi diyor ki: berleri yalanlamakta ve hiçbir 

yerin elile yazılmışb. Bili~~ra blo~ü gibi yükselmektedir. delegasyonunun Cenevrede ta· L 1 Ki k Bulgar kuvvetinin Til:k buda· 
bu tevkif emrini verdıgın· Asker gönder llmesl kip edeceği hattı hareket hak- ;~a - ar görüşmesi anlaş- duna gönderilmediğini ilive 

- Kobarus kadın tekrar 
Parise geldi mi? 

- Dün sabah, Honore cad
~~~eki noteri Gibertin yazı: 
llQeaıne gitti. Sonra Şoyodaki 
e9İni ziyaret ederek kıymetlice 
bazı eşyayı beraber aldı. Ha• 
reket İçin hazırlanıyor gibidir. 
Oda hizmetçisini Bordodan al
data bir pasaportu vize ettir· 
illete teşvik etmiştir. Bu pasa· 
'?~ki iıaretler nasılsa ken· 
di.iai andırmaktadır. 

den dolayı müdafaa mevkiind_ e. ma ıgın artmasına, Cenevrede etmektedir. 
d Bitmedi kmda görüşmüşler, ve B. arsıulusal bir anlaımazlık vn-

kalan Kolo Dorbua ken ını Napoli 28 (A.A) - ltalya Eden'in 4 Eylulde konseyde cuda getirmesine mani olacak Finans bakanı 
ıöyle müdafaa edecekti: vapuru birçok sübay ve 1500 yapacağı diyev veya vereceği . b 

"Kobarus vatan~ap ~arşı siyah gömlekli olduğu halde raporu gözden geçirmişlerdir. yenı ir gayretin hareket nok- iki maliye memurunun 
verilen tevkif emnne ~e~~ce, doğu Afrikasına hareket et- Londra, 27 (A.A)- Eden ve tasını teşkil etmektedir. Vazifesine son vermiştir 
Robespı·yer tarafından hızı ım· mı· •tı"r. air Samuel Hoare bugün ögv le· Matin töyle söylemektedir: l h 

y I ı stanbul, 28 (Telefon)-Se · 
a mecbur edecek şekilde Kampan;a vapuru da harp den sonra dış işleri bakanlı nei tere harbe mani olmak rimizde bulunan Finans bakanı 

kaleme alınmıftı. Suçlunun bir levazımyile dolu olduğu halde tında çalışmalarına devam et· için uluslar sosyetesi Dizamna- mal. ye ıubelerini gözden geçir-
bpanyol kont ve nazırının kızı yine doğu Afrikasına Koglia- mişlerdir. mesini kesin olarak tatbiki ge- miştir. Bakan balkın işlerini 
olduğunu 9e Madridde doğdu· riden hareket etmiştir. Paris, 27 (A.A)- Yarın top· rektiği fikrindedir. Fransa bar- sürüncemede bırakan iki ma· 

Adaaalan ve eıyası Versayda 
loP1anacaJmr. T eknr Bordoya 
~eketten babaecliyorlar. Sanki 
-abiJnıiş gibi, diğer taraftan 
icadın Brival, Meneshiye ve 
lıabovun imzuile bir phadet· 
llalne elde etmiftir. Bunda, 

ğunu bize siiylemifti. Hiç biri· Hab&f lmp. ratorunun Janacak olan bakanlar konseyi ba meydan vermeme üzere zecri liye memurunun vezifesine ni-
miz bunu pyız uikuiJe imza Kararı -ftalya - Habeı anlaşmazhfının tıedbitferden Ui&k durmak Jl- bayet vermiı ve veklJet emrine 
etmedi. Zira aaçTır f'aduü tam· Londra, 28 (A.A) - Daiy ihdas ettiği durumu inceliye- zım relditme kanaat getir- alınııtır. Ayrıca da t.kibat 'I•· 
mıyorduk." Telgraf gazetesinin Adis-Aba· cektir. Bay Laval diplomasi miftir. pıldığı s6ylenmektedir. 

:::~~~~~: !:~~,:; ·G~;;p·· .. ş;;piy~~;~;~a;··i ............. Tii;k· .. ·M~d~~iY:~tr .. ········ 
- Sonu Var -

Madridde dog" muş olmasına 
~- . k b" g~~n, yabancı ıayılamıyacagt T ra ya 
ildiriJmektedir. d 

, ___ Lavalet tarafından yapı· Hududun a 
-.o 1Dllracaab anlat. ? 
d

. - Lavalet onun yanına gi· Bulgar tahşidab var mı 
.'P Talyenin Bordoda Cumba· Sofya, 28 (A.A) - Bulgar 

rtyete ihanet ettiğine ve Parise Ajansı bildiriyor: 
Çaiırıldı" d alb ·•··onluk Yunan matbuab TTrkakkyada b• gı sıra a mı-:r B 1 hududunda ilr ıtaa· L!' servetle yabancı bir gemiy.e u gar . di"" · B ı 
Qlllln k d bnın tahtit edıl gını ve u • 
b" e iizere olduğuna aır • t tarafından da muka-
ır kliıt imzalaması şartile gans an h d .. b'ld" 

ıe L bı"I tedbirler a n ıgını ı ır· 
b• ruest bırakılacağını ve eline 
ır d .1 .. • • mektedir. bi) • e • pasaport verı ecegını H dut balgesinde hiç bir 
dirmııti. Bul :r kıtası tahıit edilmediği 
- Bunu kabul etmedi mi? ~ç bir harekette bulunul-

faJc- Yirmi yaşında olduğunu ve dığı için bu haberlerin Bul-
at böyle bir kigı" dı imza et· ma istana ait kısmınının tema-

ille•.... • gar • b" tt 
t 

&tense yirmi defa ölmeğı ve tahrikimız ır sure e 
e "L men b'ld" · rcı11 ettiğini söyledi. uydurulmuş c,Jduğunu ı ırmıye 

b. - Bedter olsun. Tal yen aley· mezunuz. 
111

de tahid ve delil bulmak Kral jorj 
gGç değildir. Fakat Robespiyer 
0 nun · b d vunanlstana dör.m~ k ıt amını sevdiği ka ının 
~ın~aıile burunu a:bna koymak ls.lyor 
1•tiyordu. Atina 27 ( A.A ) - Telin!•· 

F mos gazetesinin bir a.ytan ıle 
1. - akat o vakıt Kobarus 1 J y '•illi d 0 .. rilşen eski Kra orJ unan 

z en kaçacaktı. g d k ö 
- Hayır! Hudutta tevkif ulusuna hit!IP. e ere ıu s z· 

edilnı · . . . ril · ti )eri söylemıştır : . . 
ş· esı ıçın emır ve mış • K ndi arzumu yerıne getir· 

'IDdi dinle, hareket hazırlık· e ·ı f k t ülkeme k için değı ' a a ·arını bitirmesine mlisaade et· me k · · y ı"stana 
nı I' Lizmet etme ıçın unan 

' ı. Ancak Versayda firar 11 
• • 

tilrınn . d dönmelıyım. meıhudu halin e onu .. • • • .. .. .. • • 
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~i Şehir Gazinosunda 
. VARYETELER MÜZiK 

Fırsab kaçırmayınız. 

Ankara Gençlerbirliği - Eskişehir 
Demirspor maçı 

Eskitehir 28 (A.A) - Fede· devrenin yirmi beıinci dakika
rasyonun dün Ankara - Eski- sına kadar gol yapamamıılar· 
tehir final maçının lstanbulda dır. 
yapılacağını bildirmesi tızerine Vakbn gecikmesinden dolayı 
hasıl olan teessür federasyona hakem oyunun tatilini bildir 
bildirilmiı bunun Ozerine oyu· miıtir. 
nun dün yapılması kabil olmuş Saha şimdiye kadar gii· 

rülmemiş bir seyirci kiltlesi 
Fakat oyuna bu yüzden geç 

sile dolmuştu. Sahadan çıkan 
başlanmıştır. Ankara takımını halk tiddetle 

Birinci haftayımda sıfır sıfıra alkışlamıştır. Maç bugün tekrar 
berabere olan takımlar. ikinci yapılacaktır. 

Zonguldak şampiyonu 
T rabzonu kendi sahasında 3 - 2 

Yenerek finale kaldı 
Zonguldak 28 (A.A)-Gurup birincilik miisabakası için Trab

zona giden mıntakamız ıampiyonn Zonguldak spor Trabzon 
şampiyonunu 3 • 2 yenmiştir. Ayın 29 unda Karadeniz ıampi
liij'u finalini yapacaktır. 

ELHAMRAI. 
MİLLi KÜTÜPHANE SİNEMAS 

2 9 Ağustos perşembe günü 
Yeni sinema mevsimi baılıyor • 

Sevmek yaşamaktır 
Fransızca sözlü : Baı rollerde : JOAN GRA VFORD 

FRANCHOT TONE - GENE 
Seans saatleri : Her giln 3-5-7-9 15 Cumartesi 
Talebe seansı 1 - 3 Pazar 1 3 da başlar 

Fi.ATLAR •• ikinci 30 birinci 40 Balkon 50 
Hususi 60 kuru tur 

Ve ulusal tarihimizin tanıtılması 
lstanbul, 28 (Ö.R) - Diln daha eyi tanıtmak ve yaymalc 

Flilrya denizevinde lçbakanı Jilzumu ilzerinde durarak bu alan 
Şilkril Kayanın başkauhğı al- da gazetelere düıen ödeYleri de 
tında bir toplantı yapılmış hatırlatmııtır. Bütün medeni
ve buna TOrk tarihi ted-
kik sosyetesinin Oyeleri ile yetlerin kaynağı olan mede· 
gazetelerin mtımessilleri iıtirak Diyetimiziz ulusal tarihimiz 
etmitlertlir. iç bakanı, Ttirk ta- içindeki gediklerinin tanıtılması 
rihi tedkik sosyeteainin timdiytı için bir faaliyet proıramı çi-
kadar başardığı itleri övmüı, zilmiıtir. Toplanbdan sonra bu 
fakat Türk medeniyeti ve ulu- proıramın hemen tatbiki için 
sal tarihimizi halk tabakalanna önemli çalıımalar bqlamıtbr. . ....... . 
Sivas - Erzurum hath 
941 den önce bitecek 
btanbul, 28 (Ô.T.)- Sivas - Erzurum demiryolunun yapılması 

faaliyeti gün geçtikce artmaktadır. Yapılan proje, hatbn 
1941 yılında biteceğine göre hazırlanmıştı. Şimdi bu demiryolu· 
nun 1941 den evvel bitmesi istenildiğinden Sivas tarahndan 
olduğu gibi Erzurum tarafından da inpata başlanacakbr. 

Fındık piyasası yükselmiştir 
Ankara, 28 

milyon lirayı 
buklu fındık 

(Telefon) - Bu sene fındık rekoltemiz sekiz 
bulacakbr. Mısırdan vaki istekler üzerine ka· 
piyasası derhal yiikselmittir. 

Uşak şampiyonu mağliib 
Sakarya takımının itirazı haklı 

hükmen galib geldi 
Aydın, 28 ( Özel ) - Manisa Şampiyonu Sakarya takımı, 

Uıak Şampiyonu Gençler Birliji ile yapbğı maça 1-0 kaybet
miı ise de, Upk takımmda nizamaaz oyuncu oynabldıj'lnı gire• 
rek itiraz etmitti. ltira.a tetkik edilerek bakh glrtllmllt ve Upk 
Şampiyonu bllkmen majl6b ad8edilmiftir. Sakarya yana (.,..._) 
fial maçanı Albaordu ile yapanlık hep beraber cuma ,.anı ab 
f8IDI hmir'e dlaecejis. C19vdel 

Baş ağrıtma~ Asabı bozmaz yalnız 
• BiRASI Mide 

sıhhat 

bulandırma~ 

ve nq'e verır. 
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---------------------•m----------=----=--==---, Aydın oğlu Bay Mehmed ile Prenses Soflya arasında bir macera 

• • • 1 adı ırgıyı a 
ölümle biten sevginin kuvveti 
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Bay Sarı, yolda rastgeldiği generalı tepelemek istiyo c{u 
1 

\ Ha unuttum. Kahveye gelen 
üç silahşoru tepeledim Herifler 
korkularından silah kullanama
dılar. Üç gün evvel (50) ka
dar asker göndermişlerdi. On-
1an da idlale, yani hakikatı 

öğrenmeğe çalışıyorum. ~uvaf

fak olunıam 50 kişilik müsel
lih bir kuvvetimiz olur. 

Rober ; generalin melanetle
rini dinledikten sonra : 

- Emeredersin generalim. 
Birgide her türlü tertibatı ala
cağım. Size de haber yollarım. 
Mazlum milletimizin hakkı her 
.şeyin üstündedir. Diyerek Bay 
Sarının yanına geldi. 
( Rober - Herif beni hala 
'dostu sanıyor. Budalanın bana 
iıkadar itimadı var ki 1 

Bay Sarı - Rober ; hata 
ediyoruz. Ta'lt fırsat; herifle•i 
tepeliyelim.Mel'unun hakaretine 
tehammül edemiyeceğim. Gu
...-urunun cezasını verelim. 

Rober: - Aman kardeşim; 

herifin köyde yardımcıları çok
ı tur.Bunları tepelesek bile: köy
lülerin elinden zorla kurtulabi
liriz. Dediğim gibi emanetlerimiz 

; olmasa hakikaten tam zamanı. 
'-Yaralanırsak, ölürsek mektup 
ı onun bunun eline geçer prense
•a.I mahvetmiş oluruz. 

Bay San - Peki hemen ha
reket edelim. Mel'unun uzak
tan bile yüzünü görmeye ta

l ~anımül edemiyeceğim. 
1 Birgiye varmışlardı. Bay Sa:ı 

ı R. o berin evinde misafir olmuştu. 
R1.1ber annesini Viyolete gön
deı di. Prenses ve Viyolet; çok 
denn bir heyecan içinde; Ro
beri bekliyorlardı. Yorgunluğu, 
her ~ ~yi unutan bu fedakar 
genç lıemen saraya koştu. 

Preııses Sofya - Hoş gel
din Rober; on gündür azap 
içinde hep seni bekliyoruz. Ne

' den böy1e geç kaldınız. Hale-
candan uyku bizlere haram 
oldu. 

Rober - - Teşekkür ederim 
aziz prens• sim. Tebşir ederim, 
~Aydınoğlu B. Mehmed bütün 
1 kalbile size bağlanmıştır. Be

nimle bir de bir elçi gönderdi. 
Akşam olmadan villayı teşrif 
buyurunuz. B. Sarıyı alıp geti
reyim, mektup ondadır. Prens 
B. Mehmedin elinden kurtu-
lamadım. 

Giderken, gelirken generale 
tesadüf ettim. Mel'un herif 
milleti mütem:ıdiyen hanedanı· 
nız aleyhine teşvik ediyor. 

Prenses ~ofiya - ( Büyük 
bir halecan içinde ) mektubu 

: neden siz getirmediniz. Nıo ya
zıyor acaba?!.. 

Rober - Kulunuza itimat 
buyurunuz. Mektup asil şahsı
nıza karşı derin alak&sının 

ifadesidir. Bilseniz Prens Bay 
Mehmf't bu rabıtanızı ne kadar 
minnet:e kabul buyu r muştur. 
Hakökaten prensesim; dünya
nın en iyi kalpli ve en kahra
man bir genci! Hakkımda ne 
kadar iltifatlarda bulundu! 

Prenses Sofiya - Rober, 
bana müsaade ediniz, sızi Vi
yolet!e yalnız bırakayım. Gece 
villada sizi beklerim.. Diyerek 
odasını çekildi. 

Rober, Viyoleti ı ı önünde diz 
çökerekı 

- Sevgilim; on gündür ay
~ rılığın verdiği azap içinde hep 
.. hayalini takdıs ettim. Buradan 

...:!!Y.rılısımda valnızdırn. Hen ırn-

ribane tahassüslerle seni ya
deyledim. Güzel dağlar arasın
da mütehassir ruhum hep seni 
düşünüyor bahusus akşamları 

Viyoletciğim; ayrılık gecesinin 
ateşile ruhum sızlıyordu. 

Viyolet - Ruhum Roberim, 
on gündür çektiğim tahassür 
at~ini göz yaşlanmla söndür
meğe çalıştım, Bu ayrılık bana, 
sana ne kadar merbut oldu
ğumu anlattı. Bir daha benden 
ayrılma; tahammül edemiye
ceğim. 

Rober - Sevgilim, prenses 
aşkınıızın alihesidir, Onun muz
tarip kalbine şifa bulmak bizim 
İçin borçtur.. Çok şükür buna 
da muvaffak olduk .. 

Rober ve Viyolet bir saat 
, kadar hicran ateşlerini söndür
meğe gayret ettikten sonra 
ayrıldılar .. 

Gece prenses Sofyanın vil
lasında toplanmışlardı .. 

Bay Sarı, hürmetle eğilerek 
Aydınoğlu bay Mehmedin mek
tubunu prensese takdim etti .. 

Prenses Sofya, elleri titreye
rek mektubu aldı. Yüzü kıp-

kırmızı, gözleri yaşlı zarfı aça
cak kuvveti kalmamıştı.Viyolet 
koşara!t mektubu açtı. Türkçe 
olarak yazılan mektubu oku-

mak imkans ız ' ı ğı ( ;arşısında 

büsbütün şa~rnuşh. Robcre ve 
bay Sarı a şaikın r; :ı şkın ba
luyordu. 

Rober - Az'z prcnses:m. 
Müsaade bu ~urn;3 a:ı ı z bay Sarı 
mektubu okusun v~ 

etsin .. 
tercüme 

Prenses; mjnnet ve şü 1t rda 'a 

bay Sarıya bakarak : 
- Lütfen okur rn usa-ıuz? 
Bay S:ırı; meklubu ~e rci.im e 

ederek prense~e an'atrnağ:ı 
başladı. 

Pren:ıes; Aydmoğlunun l·al· 
bi tehassüs!eri önün de büsbü

tün ken -lini kaybedecek dere-

ce!ere geliyor ve malı cubiye

tinden güzel a:nında ter tane
leri hasıl o~uyordu. 

Bay Sarı mektubu bitirdik-

ten sonra gene hürmetle eği
lerek prnnsese verdi ve: 

-Aziz prenses; kahraman ba
yımın kalbinde ebedi bir aşk ya-

rattınız.ltim at ede!-ıi!irsin:z;pren
s;m:n gönlü tamamen sizindir. 

Nerede görii~mek'iğimiz müna
sipse emirler;n!zi bendenize 

vereceksiniz. Saadetinizi gör
mekle hep:miz bahtiyar ola-
cağız . 

~on rı var -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• ••••••••••••••••••••• 

Komünistpropa as 
ile Sovyet Rusya 

İngıltere arasında 
Aıııe.-·ka ve 
nası l ol uyo,. 

Moskova, 28 (A.A)- Tas 
Ajansınd1n: 

B. Krestinski Moskovada 
toplanan yedinci enternasyonal 
komünist kongresinin çalışması 
münasebetile Sovyetler birliği
nin Amerikanın iç işlerine r.ıü· 
dahale etmemek yükenini gü
ya bozmak istemesine karşı B. 
Bullit tarafından verilen nota
ya dün cevap vermiştir. B. 
Krestinski bu notada diyor ki: 

Sovyetler birliği hükumetinin 
yaptığı yükenlere karşı en bü
yük riayeti göstermiş ve dai
ma göstermekte olduğunu ke
sin olarak kaydetmeyi lüzumlu 
telakki ederim. 

Bu yükenler arasında 16-11-
933 tarihinde teati edileıı no-

t::larda münderiç olan B. Ruz· 
veltle B. Litvinof arasındaki 

görüşmeler Hrasında tafsilatile 
müzakere edilmiş olan ve iç 
işlere müdahale edilmemes:ne 
dair olan karşılıklı ~ükenlerin

de de mevcud o'.duğu aşikardır. 
25 Ağustos tarihli notanız 

Sovyet lıükumeti tarafınd2n 
yükenlerin bozulduğunu göste
rebilecek h:çbir vesikayı ilıti
ve etmemektedir. 

Diğer taraftan Sovyetler bir
liği hükumetinin enternasyonal 
komünist hakkında hiçbir yü
ken kabı:! etmediğinin birleşik 

Amer.ka dev:etleri hükümeli 
için yeni bi r ~ey olır. adı~ı ii. ~ 1-
kardır. 

Bu suretle 16/11/933 tarihli 
notada münderiç )'Ükenlerin 
Sovyetler birliii hüküıı:eti ta
rafından ihlali iddiasi ilıi tara· 
fın kabul ettiği yükenlerden 
müteveJlit değildir. 

Buna binaen protestonuzu 
kabul etmemek mecburiyetin
deyim. iç işlere kesin b:r ade
mi müdahale memlcketlerimiz 
arasındaki dostça münasebatın 
idamesi için esas olduğu hak
kındaki birleşik Amerika dev
letleri hükumetinin mütaleasına 
samimi olarak iştirak eden ve 
bunu ameli sahada da kesin 
surette tatbik eden Sovyetler 
birliği hükumeti iki memleket 
menfaatlarına uygun ve genel 
barış için büyük bir önemi bu
lunan Sovyetler birliği-Amerika 
dostça iş beraberliğinin bundan 
sonraki gelişimine çalışmakta 
olduğunu beyan eder. 

Londra 27 (A.A) - Resmi 
çevenlerde <öylendiğine göre 
Moskovadaki Ingiliz büyük el· 
çisi Komintern'in İngilteredeki 
propaganda faaliyeti üzerine 
Sovyet hükumetinin dikkatını 
çekmiştir. Fakat son diplomatik 
görüşmelerde bu mesele hak
kında verilmiş bir lngiliz nota
sıdan bahsedilmemiştir. .... ;;;:;: .......... ..A.. ....... ···~:;,::"A ... ~I·· .. ·::::::::a···;:;;;·· .. 
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GAZiNOSUNDA 
Arsıuıusal beşinci 9 eylül panayırının gaz:nosunda 

Miik~;ı;~f
1 Bii}:iik Q;k~~ı;~ı 

: : ; :~~ :: ;;; ; ; : : : ı:;: ;;: : 11:111111111 111111111111111111 
Her _Un saat 23 te varyeteler 

TABLDOT YEMEK 
Fiatlar çok ehven ve hiç bir zam yok. Bu fevkalade 

vaziyetten istifadeediniz 

Italyan ordusu 
Bütün silahlartnı ve hizmetlerini gittikçe motörleştiriyor 

Ajans telgrafları her (!Üll ltaiya111n doğu Afrikas111a yeniden asker gönderdiı{ini bildiriJ•orlar. Habeşistamıı 
siie! k:m•etleri /ıak!u11da okurlarımıza şimdiye kadar bir kaç tkfa bii/ıi vermiştik. /taiyan111 süel d111u111ıııııı 
bil111rni11 de, /J/1gii11kü şartlar içinde i!ge11 olaca/tını diişütıdiiğıimiizdetı Tenıps gazetesinin bir zonıandanbtrı 
yabancı devlellerilı orduları lı~kk111da neşrl'lmeğe baş/alilğı bir bdke seıisiaden aşağıdaki yazı}'ı atarak 
okdrlaı ıınıza sunııJ'Oraz: 

İtalyanın bugünkü nüfusu 45 
milyon kişiye yakındır. Onun 
için heryıl silah altına çağırıla
cak kimseler sayısının 600 bin 
kişiyi bıılır.asında saşılacak hiç 
bir şey yoktur. Bununla bera
ber şimdil ik bunların hepsi si
lah a '. tına alınmaktadır. Fakat 
bütün sınıfın silah altına alın

ması için bugünlerde Italyada 
bir cğlim vardır. Bunun sonu
cu eski zamanlar& göre daha 
yüksek sayıda kimselerin as
l·erlik O"renmesi olacaktır. 

u 

.Ş i mdiki ha1de her sınıfın orta-
lama mevcudu 300.000 kişidir. 
Bu sa!'ın ı n içinde 22000 tane 
olan .si:'.ı.1y:arla 23000 tane 
o'an kuçük sübaylar yoktur. 
Eura ı;:i:ıe .ıa 'yanın ortalama 
o'arak silah altında 350.000 
kişi lık b:r kuuveti vardır. Bu 
esasa göre yaşları 21 ile 55 
arasında olan talim görmüş 

kiıı:selerin sayısı 8 milyona ya
kındır. Nisan 1933 te çıkarılan 
bir buyurultu ile, yaya asker
lerin boylarının haddini sapta
yan hükümlerin değiştirildiğini 
kaydetmek de ilgen olur. O 
tarihe kadar en kısa boy 1;54, 
en uzun boy da 1,74 metre idi. 
Bundan sonra en küçük boy 
1,58 dir ve uzun boy için 
hiç huc yoktur. Bu tedbir. 
reJımın yaya sınıfına, bu 
sınıfın başarmak zorunda 
olduğu n az i k ve önemJi 
ödeve her bakımdan uygun 
elemanlar sağlamak yolundaki 
kaygusunu gösterir. lnsan boy
nunun, beslenişi, rahatlığı ve 
sılıhatile doğrudan doğruya 
ilg si olduğundan alınan bu 
tedbir, ltalyan ırkının iyileş
mekte olduğunu söylemeğe de 
imkan vermektedir. 

Aile durunıuna göre, 12, 6 
ve 3 ay azaltı:an hizmet 5Ü
resi, 18 aydır. .Şimdiki lıalde 
6 ayın bir aslıer:ıı_ yetiştiril
mes' ne ve başka 6 ayın da, 
cüzütam':ırın yetişfrilmesine ve 
harbedecek ha!e soku'masına 

yetecefı:i, yaııi h;zmetin bir yıl
lık o:abileceği yo!unda bir eğ
lim vardır. Yeni bir asker al
ma kanunu etüd halindedir. 
Bu kar.un yalnız silah altına 

çağırilacak sınıfın hepsinin ta
lim görmesi esası üzerine değil, 
aynı zamanda hizmet süresi
nin de azaltılması esası üze
rinde yapılacak~ır. Zaten bu 
yolda bir deneç de yapılmış 

ve ( atlı, bersaliye, bisikletli, 
atlı topçu ve lıafif hücum ara
balarından meydana gelen özel 
cüzütamlar gibi ) çabuk cüzü
tamlara ve tümen haline so
kulmamış atlı alaylarr.a ayrıl

mış olan 1914 sınıfı bu yıl 
dörde ayrılarak her kısım üç 
ayda bir silah altına çağırıl

mıştır. 

O suretle ki, mevcudların 

dörtte üçii yetişmiş asker ve 

dörtte biri de acemi asker ol
duğuna göre, bütün yıl boyunca 
her cüzütam, eksiks!z o!mak
tadır. 

Faşist rejim ordunun kadro
larını fazlalaştırmak ıçın çok 
çalışmıştır. Çönüller sayesinde 
küçük rütbelere bir çok adam 
bulunmuştur ve yakında or
duda yeter sayıda küçük sübay 
bulunacağı umulmaktadır. Bu 
bakımdan, şu iki sebebe da
yanılmaktadır. Şimdiki tabye, 
kiiçük grupların her zaman 
kaııdi başına buyruk kalmasuıı 
gerekleştirmektedir ve ayrıca, 

modern harbın mahiyeti böy
lelikle en önemli eksiklerinden 
birini doldurmak imkanını bul
mustur. Eskiden orduda 17 

binden fazla onbaşı ve çavuş 
yoktu. Bugün ise bu sayı kat 
kat geçilmiş, bunların sayısı 
yirmi üç bini bulmuştur. Sübay 
sınıfı da baştan aşağıya değiş
tirilip yeniden organize edil
miştir. Bu sınıfın 17 yıl içinde 
alınan tedbirler sayesinde kıy
metinin değiştiği bile söyleni
lebilir, Bu cümleden olarak bir 
rütbeden ötekine geçmek için 
yarışma şınaçları yapılmaktadır. 

Böylelikle her subay daha fazla 
çalışmakta ve: eski ordudakile 
kıyaslanamıyacak mesleki bir 
değere sahip olmaktadır. 

Ayrıca yeni bir (terfi) kanunu 
yürürlüğe konulmuştur. Bundan 
dan gaye büyük harpta, 
ace:e ile silah altına alınmış 
küçük sübeyların fazla oluşla
rile, silahlar arasındaki fark
lara göre değiş~n (terfi) zor
lukları yüzünden ortaya çıkan 
güç durumu kurtarmaktır. Ye
ni kanunun ilk yeritim yılların

d><n sonra, kadroların gençleş
tirilmesi yolunda büyük adım
lar atılacağı düşünülmektedir. 
Kumanda edecek sübayların 
sayısı azaltılacak ve seçkinleş
tirilecek, yedek subaylar kad
rosu tamamlanacak ve hele, 
büyük rütbeli subayların kad
roları, daha genç elemanlarla 
tamamlanacaktır. Çünkü en çok 
bunlar arasında yaşlılar göze 
çarpmakta idi. Küçük sühaylar 
sıoıfının da böylece azaltılması 

sağlanacaktır. Bütün bunlar, 
eski zamanlara göre daha çok 
seçmeler yapılmasını gerekleş
tirecektir. Bu seçmelerin sert, 
fakat "munsıfane,. olacağı ve 
bunlar yapılırken, harpta ge
çirilmiş zaman, kültür, fizik, 
mesleki ve ahlaki kalitelerle, 
hizmette verilen randımanın da 
hesaba katılacağı söylenmek
tedir. Seçme işi insani bir şe
kilde yapılacak ve terfi ede
miyeıı kimselerin mesleklerine 
yedek sübay olarak devam 
etmeğe yahut gençlik örgüt
lerine geçmeğe hakları ola
caktır. 

Bu bakımc\an, kanunun ilk 
yeritimi bütün şüpheleri dağıt
mıştır. Bu suretle kadro dışın
da bırakma ve yedek sübay 
sınıfına geçme işinin yarıdan 

fazlası, ilgililerin isteği üzerine 
yapılmış ve boş yerlerin imkan 
verdiği nisbette bütün istekler 
kabul edilmiştir. Böylelikle, 
yeni kanunun ruhu ve hedefi, 
ulusun içinde seçkin bir sınıf 
olarak kalmak istiyen sübay
ların kendilerince de beğenil
mektedir. 

Bu yüzden, ordunun kadro

larında meydana gelen huy 
değişikliği de duyulur derece· 
dedir. Bay Mussolini bir söy
levinde mesleklerini ilgilendi
ren meseleleri etüd etmek 
için ltalyan sübaylannın besle
dikleri büyük aşktan bahset
mişti. Şuna da söyliyelim ki, 
Bay Mussolininin arzusu üze
rine Romada bütün silahlı kuv
vetlerin sübayları için bir tek 
kulüb kurulmuştur. Bu kulüb, 
şehrin ortasında olan Barberini 
sarayındadır. Bu da, hükumet 
şefinin bu yeni kuruma vermek 
düşüncesinde olduğu bütün 
önem ve prestiji gösterir. 

Faşist hükümet, kurmayda 
da başka bir değişiklik yap
mıştır. Her memlekette, her 
orduda, yüksek kumandanlık· 

!ara cidden en iyi sübayların 

gelmesi ve harb sırasında rast 
gele hareketlerde bulunulma
mak üzere, büyük bir sübay 
savı~mın kurmav hizmeti irin 

h.azırlanmaları lüzumu vardır. 
Yeni sisteme göre, barb 
okulundaki derslerini başa· 

rı ile gören bütün sübaylar. 
kumandadaki bilgilerini de is· 
bat etmiş olmak şartiyle kur
may servısı ,. ne girebilirler· 
Böyle bir tedbir barış zaıııa· 
nında büyük cüzütamlar ko· 
mutanlarının ödevini kolaylaş· 
tıracak ve harp zamadında da. 
hizmetin isteklerini daha kolaY 
karşılamak imkanını verecekti~ 
" Kurmay koru ,. na geçııı~
ise, karakter, zeka ve ınesle 1 

kapasite bakımından ıneziye~
lerini açıkça göstermiş olan bır 
birkaç yarbayla albaylara ar· 
nlmıştır. 

Süel tekniğin ilerleyişi nıese· 
lesi de derin incelemelere ko· 

sı· nu olmaktadır. " istihkam ~ 
ga· 

nıfı baştan başa yeniden or 
nize edilmiştir. Yaya aske~ 
rin ateş kapasitesi çok 
mıştır. Bundan bir kaç yıl 6•0; 

ce 56 hafif makineli, 36 ar. 
makineli tüfeği ve 3 tane 6 ıa· 
17 lik topu olan her yaya a. ,, 
yında şimbi 81 hafif, 36 •.~ 1 
makineli tüfekle 4 tane 65 
lik top ve 27 tane piyade ~: 
vanı vardır. 8 lik ağır 1118 • 

li tüfenkte yapılmağa başla:, 
1 d • · 'ki'·· de ı;ı mış o an egışı ıgın . . de' 

bir önemi vardır. Mermılerı . 
lici olacak olan bu ağır ~:, 
kineli tüfek, tank ve uçak \. 
karşı kuvvetli bir si!ah. oid~o· 
tan başka, çok iyı bır ya· 
ruma silahı da olacaktır. v• 
kında 20 milimetrelik ( b~ re 
savgası) toplan bataryalar•Y~, 
47 milimetrelik (anti - taP · 

IJll'I 
toplardan meydana ge la' 
gruplar kurularak yaya alııY 
rına ilave olunacaktır. 

0
g 

Son zamanlarda orduıı ~ 
bl·r çO 

bütün cüzütamlarma ve· 
hafif hücum arabaları rl' 

üıJle•· 
rilmiştir. Her "çabuk t ııP 
de bu arabalardan bir gr dıJ 

t<olor 
vardır. Yakında her 1,r· 
ile her altı alayına da but rd• 
dan verilecektir. Kolordu 

11 bıl' 
bir hücum arabası taburu e 

ıer; 
lunaeak ve bunlar ister bil 
arabaların hepsini veY\til· 
kısmını tümenlere verece &a 
Yeni hafif hücum arabal11

'
111

bil 
· te 

uçaklarda kullanılan tıp riııe 
tek ağır makineli tüfek. ye as•' 
iki tane 8 milimetrelı1' rı'' 
makineli tüfek vardır. AYyroi 
da, orta çapta bir kaÇ bııo' 
top tipi hazırlanmış ~lııP1 8

&a' 
!ar da mümkün oldugu ' 
süratle yapılacaktır. }ıaıP 

ltalyanların üzerinde ııJllıı' 
edecekleri toprağın d~~şt•P 
ltalyan ordusunun .. ge' 
aşağı makineleştirilınesıJ1l teı· 
rekli kılmaktadır. Bun~ıı ç•' 
sine olarak kuvvetlerıJ1kJııP. 
buk yer d:ğiştirnıeleri bil bll" 
daki teoriler göz önünde ~ıııc 
lıındurulmuş taşıt ve çefaıl• 
araçlarının gittikçe daha ııııııf 

" 1 • ·ı . lu tutu b'' motor eştırı mesı yo r~ 

tur. Buna göre hücum alı b'' 
!arı ltalyada yeni ve baŞgö'ol· 
şına bir silah o'arak "]"lı 01•~ 
mektedir. Bunlar asıl 51 a 51r'' 

Yaya askerrlere, hücll~ biler 
. ıJ1 p 

sında yardım etmek ıÇ ar•'' 
ra Y '' araçtır. Harpten son bil~ 1 

araştırmalarda hafif, çıt bil'~ 
' d ıaşa aı 

dağlık yerlerde 0 
•• g 

ırııa- 0'' hücum arabaları yapı r , 
öniinde bulundurulınuştll: il11 

. ·ııne'ı ııı1 dunun motörleştırı 
11
,a 

alınan tedbirlerin bııŞ ~ 
la d ,o• 

şun r ır: 1 11 ıar ·ıı 
Hafif ve ağır top a a clıJ 1 

t .. 1 t" ·ı . I! olof ) ı,ı mo or eş ırı mesı >" ıar• ; 
"çabuk tümen,. , topçu 
bir Alp bölgesinin eıı 
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Casuslar Avı 
BUYUK HARPTA INGILIZ - ALMAN 

VE FRA~SIZ CASUSLARI 
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Raspo~~"sarayda 
Miyasoidef Raspot~nle n~ ~~retle 

Münasebet tesıs etmıştı · 
· d" ' ' ' utinin metresi oluyorlardı. O 

Romanoflann sarayı bıç ın- Pk d" . e yaklaşanlara şunları . . .. . . d 'd" en ısın 
mıyen bır üzüntü ıçın e 1 ı. ö lüyordu: 
Çareviç Aleksiyi kurtarmak s :__ Günahlarınızı, Tanrı gö-
ümitleri büsbütün kaybedilmek zünde affettirmek, höşuna gi-
üzere idi ki Grandük Nikola· decek kadar aziz olmak için 
viçin karısı ve Karadağ kralı ilkönce günahın karanlık çu-
Nikitanın kızı Grandüşes Mi· kurlarını kazmış olmak gere~~ 
liça, Tobolsk yakininde Pro- tir. Şu halde Allahın vekılı 
kosvkovi köyünden geçerken olan be~l~ günah yapmakta 
burada esrarengiz bir müte- acele edınız. . 
tabbibe rastlamıştı. Köylüler Bu yeni ~e~h~be.1.ınan~nllear! 
b b

. k sözlerını ıncı ın soz rı 
u adamın en ümitsiz ırço onun Y .. ksek sos-

hastaları kurtardığım iddi edi· sayanlar çokRtu~anof baneda-

1 d G d M·ı· b yeteye ve o 
yor ar ı. ran üşes ı ıça u b düzinelerle kadın-
h"k~ 1 . d n nına mensu fl .. 

ı aye erı uyunca sarayı 1 bntün namus ve şere erını 

kederli halini düşündü . Bu ;;zü doymıyan şeytan papasın 
meşhur çıkıkçıyı beraberınde ihtirasına feda ettiler. 
Petrograda sürükle~i. C! gün Raspotin Verkoturye man~s-
T opolsktan esrarengız bır ada- tırında senelerce kalarak Klıs-
mın saraya getirildiğini herkes f ezbebine girmişti. Bu mez-
duymuştu. Fakat kimse hatırı- hı m fuhşu ahlaksızlığı körük" 

· b" ep ' k'I" na bile getirmiyordu kı ır !ediği cihetle ortodoks ı ~se-
köyden saraya sokulan adam . suçlanmakta ve pohsce 

1 sınce Ki" . 
ne kadar kurnaz olursa o s~n takib edilmekte idi. ıstı ev-
Rusyanın mukadderatına ha- 1 eyi takbih eden bir mf'Z-
k" enm 1 ım bulunacak.. hepti. Bunu allahın kanun arı-
Grandüşes Çar Nikolayı key· na aykırı ve şeytani bulmakta 

fiyetten haberdar etti. Uydur· idi. Bilakis fazilet ve ahlak ka-
ma doktor haşmetli hastanın nunlarmın takbih ettiği herşe-
yanına çıkarıldı. . . . yi, her rezaleti alkışlıyarak tav-

Bu adam kimdi bilir mısınız? siye etmekte idi. Kilistiler haf-
Rusyayı avuçları içine alan bu tada bir defa yalnız kendileri-
adam Grigori Efimoviç Ras· ne malüm olan gizli bir yerde 
Putin adlı bir papastı. Pek aı toplanırlardı. 
eşine rastlanacak kadar ~uv~ Burada gar!p ayinler yapı-
vetli, fevkalbeşer hayatıye Jır, bu mezhep mensupları der-
baiz, uzun boylu, u~un s_açlı, vişler gibi dönerlerdi. Bu ayini 
uzun sakallı idi. Goılerın~e mfiteakip başpapas: "Günah 
karşısındakini büyüliyecek bır içine dalınız. ,, Emrini verince 
kuvvet vardı. işte bu kaba s~ba orada bulunanların hepsi derin 
Mujik Çaroviçin yanına gıı er bir neşe coşkunluğu içinde 

~i.rmez veliahtın elini ~-:uç::. votkalara sarılırlardı. Kafalar 
ıçıne almış, ona köyilnu b'" bütün sarhoş olunca da er-
sallarını anlatmıtbr. Hatta Raı· k u~ler ve kadınlar anadan 
putin Çarın gözleri içine glSz• dev a soyunurlar, bin şehvet 
l .. d"k k ogm erını ı ere : . . . dalgasına tutulmuş gibi en akla 

- Ben Allabın e!ç~sıyım: etmedik rezaletler ~aşlardı. 
ç?cuğunuzu iyi etmek !çın b.~ ~ünaha boğulma aynı bu su-
nı o gönderdi, demişti. BUtun tle ikmal edilince AUahtan 
Ruıyanın imparatoru yıllarca ~:çlarının affı için duaya ko-
bu •özün tesiri altında kal· yulurlardı. Bundan sonra da 
mıştır. ruhlannın her su~tan ve. gü-

Papaa günün mevzuu olmuş· nahtan temizlenmış. oldugu~b~ 
tur. Az zamanda sarayda o inanarak yahut ta ınanır gı ı 
kadar kuvvetli bir mevki sağ· görünerek evlerine dönerlerdi. 
lamağa muvaffak olmuştu ki Güzel mevsimlerde Kilisliler bu 
bUtün kurtizanlar pervaneler garip ayinlerini ormanlar içinde 
gibi onun etrafında dönmiye yapmaktan çok hoşlanırlar. Bu 
teveccUbünU kazanmak için yeni mezhebe giren birçok ba-
çırpınmağa başladılar. Gregori kir genç kızlar, bekaret ve 
Raıpotinin teveccühünll _k~- faziletten tanrının tiksindiği 

k f d n ıstı· gibi gülünç ve iğr~n.ç b. ir inanla 
ıanma onun nü uzun a _ 
fade et:ııek bütün engelleri erkeklerin hayvanı ıhtiraslamıa 
d · · d" Büyük sos- kendilerini terkederlerdi. 
evırmıye yeter ı. -Sonu l!oı -

Yet eye mensup kadınlar Ras· • , .... , .................................. . 
•• 111••••••• .. • · d"· · d d"kk t lu ma-................... ~..... ..... k • yetsın ıgıne e ı a o n 
Yollardan geçebılecek oto ar 1 d . Özel endüstri de lazım 
1 l her ı ır, 
aran orduya soku ıııası; . k elen araştırmaları ve diğer iş-
türln yerlerd.e ~ür~yebılece _ feri yapmıştır. Bütüı:ı oto~~~!l 
olan alb tekirlekli bır otoka servislerinin yönetım bırhgı, 
rın kabul edilmesi; ki bunun her kolordunun komutanlığına 
motris olan d6rt arka ~eke~- bağla olan uzman sübaylar ta-
lcği şasiye göre serbesttır. B.ı~ rafından yapılmaktadır. Ordu-
'Veya iki kişilik, esnek şasıli nun seferber edilmesi halinde 
nıotösikletler de çok işe ya· bütün servislerin de motörleş-
ramaktadır. Aynca "33 tipinde tirilmesi göz ön~n?e tutu~mak-
seri hücum arabası,, 8 ve 10 tadır. Ayrıca sıvıl makmeler 
tonluk birkaç tenk ve orta ~e de kullan~la~ağı ~ihetle, orduyu 
ağır çapta toplar için agır en çok ılgı1en~ı~en m.odelde 
taktörler yapılmışbr. Ağır sivil makineler ı~ı? vergıler ~~-
kamyonlar için kahn yağla filetilmekte v~ ıyı ba~ım ıçın 
işler motörler' kullanılmakta sahiblerine prımler venlmekte-
olup, gazojenleri motörlerin dir. Böylelikle pahal~ yedekler 

k il 1 d 
"tf"k ya· b lundurmak zahmetınden kur-u anı ması o ıcı ı çe u .. . 

yıl k d tulunmaktadır. Motorızasyon 
ma ta ır. .. . . 1 eni kurulmuş olup 
Bundan da anlaşılacagı ııbı en faz a, Y . 1 

Italyan ordusu bütün silahların atlılarla bersaly~lerın "ana~at~-
. d ettiren serı u-

ve hizmetleri gittikçe motör· rmı evadm .. · tirilmektedir. Bü-
J t" ·ı . d .. 1 lmak- menler,, egış eş ırı mesıne ogru yo a .. b · bir kısmı Fransız 
t d S 1 1 •. 1 fpler tun u evrım, a ır. üe orun arın oze ı b 1 1 dan esinlenen pren-

t 
.. alı özel u uş arın 

} ap ırmaga ç pıayıp, . 1 @re vaoılmaktadır. 
endüatriYe dire kJe aıo ere 

Bornova ve köyleri 
Köylü kardeşlerin bazı dilekleri 

Ucuz şeker 
lki misli sarf ediliyor 
Isparta, 28 (A.A) - Şeker 

fiatlarının ucuzlatılması müna-
sebetiyle tecim ve endüstri 
odasının yaptığı istatistik so-

lzmirin çalışkan bir köşesi nucuna göre yalnız merkez 
kazada 24 haziran 1934 den 
24 ağustos 934 gününe kadar 
iki ay içinde 15,500 kilo toz 
ve 6800 kesme şeker yoğa

tılmıştır. (istihlak edilmiştir.) 

f zmir dolanmda Bornova en 
ziyade ziyaret edilen, en şirin 
ve verimli bir kamundur. 

14 köyü olan bu nahiye 
merkezinde 12 bin köylerile 
birlikte 18 bin nüfusu vardır. 
Bomovanın İzmirle rabıta ve 
alakası pek çoktur. 
Herşeyden evvel bu çahş

kan muhit Halkapınar, Dar
ağaç ve İzmir fabrikalarına 
1800 ze yaltın amele temin 
etmektedir. 

Bornova, lzmirin en güzel 
basr ve bahçelerine malik ol
malda müftcbirdir. Çalışkanlığı 
ile tanınan Bornovalılar lzmi
rin en iyi rneyva?arını yetişti

rir ve bu meyva ve sebze 
bolluğu bir konserve fabrika
sının açılmasına sebep ol
muştur. 

Bundan başka bir suma, bir 
şarap fabrikası da vardır. 

Bornovamn şaraplık siyah 
üzümleri bir vakitler ci-
hana ün salmıştı. Son iki 
üç senedir inhisar idaresi 
şaraplık üzüm mübayea su
retiyle misket bağlarının 

büsbütün harabisine mani ol
maktadır. Bu sene misket 
üzümü 3,75 den alınmışhr. Bu 
fiat vakia bağcının yüiünü 

güldürecek b ir fiat değildir. 
40 Paracinn satılması gözönüne 
getirilirse buse ıı e bütün acun-

da düşkün olan fiatlara nis
betle miske tlerimiz epiyce fiat 
bulmuş addo'unabillr. 

Burnovanın zeytinciliği de 
iyidir. Merkez nah'ye ve ci
varda dört zeytin fabrilcası 
çalışmakta ve senede 150 bin 

kiloya yakın yağ istihsal olun
maktadır. Şarap istihsalatı 50 
bin, suma istibsalah 500 bin 
kilodur. 

Burnova, lzmirin güzel bir 
mahallesi demektir. Bunun için 
devlet demiryolları günde sekiz 

,. tren işletmektedir. Hat devlet 
demiryolları eline geçtikten 
sonra hem seferler arbnış 

hem de fiatlar yara yarıya in
dirilmiştir. 

Birkaç gündür otokar işleti
leceği haberi Burnovada çok 
büyük bir sevinçle karşılan
mıştır. Günde 20 kadar otobüs 
seferi yapılmakta ise de, halk 
bu otobüslerden, birçok cihet
lerden müştekidir. Fiat, gelip 
gitme vesaire gibi meseleler 
yüzünden Burnova otobüs se
ferleri bir nevi dert halini al
mıştır. 

Bornavanm belli başlı husu
siyetlerinden biri de Garbi 
Anadolu haşarat hastalıklari 
mücadele istasyonunun Borno
vada da olmasıdır. Bu müca
delenin bay Nihad lriboz gibi 
luymetli bir ziraatçi bulunuyor. 

Bu saye•le Bomavada nebatat 
hastalıklanndan hiç birisi tu
tunamakta ve Bornovamn mü
nevver muhiti bu mücadele 
enstitüsünden azami şekilde 
istifade etmektedirler. Enstitü
nün üç büyük şubesi ve muk
tedir şefleri vardır, Bu enstitü 
bütün garbi Anadolunun neba
tat haşarat hastalıkları ile mü
cadele etm.ekte ve arzu eden 
her müstahsil ile münasebet 
ve alaka tesis eylemekte, kıy
metli direktifler vererek neba
tat ve ağaçların kuvvetlenme
sine çal.şmaktadır. 

Ziraat mektebinin Bornovada 
olmasından Bornovalılar bu 
cihetten hem bilgi!erini arttır

mak hem de sair maddi men
faatlar yüzünden istifade et
metkedirlcr.Muhitin güzeUiğine 
de yardım eden bu mektebin 

600 dönüme yakın ba2:ı. bah-

çesi, tecrübe ekim yerleri, nü
ınunelikleri vardır. 

istasyon caddesindeki cumu
riyet parkı lcasabayı şenlendi
ren bir eserdir. Fakat ne tu
haf ki urayın tanzifat ahuru da 
bu parkan dış kapılarından bi
rinin yanındadır. Bu, cidden 
yakışıksız bir haldir. 

Ura} bu garip ahm bir az 
daha uzaklara nakletse, eyi ha
reket etmiş ve bu güzel eseri 
feci bir hale düşmüş olmaktan 
kurtarmış olur. 

Bu seneki umumi kuraklık 
Bornovada da kendisini göster
miş ve suyu bol olan burada 
da su sıkıntısı görülmüştür. Bu 
sebeple ikinci bir suyun daha 
mevcut suya ilavesi lüzumu 
görülmüştür. 

Zf phiye rüsumu Izmire nis
betle az olduğu halde kuzu, 
koyun, sığır etleri Izmir fiahnın 
aynıdır. Bornovalılar şimdiki 
f atı çok görmekte ve sızlan
maktadır. Pazar günlari kuru
lan pazar civardan gelen yiye-

cek maddeleri her günkü fiat
lara nazaran daha ucuz fiatle 
satılır. 

Bornova, C.H. partisi nok~ai 
nazarından bölgenin en kuv
vetli bir Kamunudur. Parti baş-

kam bay Cemal Kavukçu oğlu· 
nun Kamun merkezinde ve 
köylerde gösterdiği büyük faa

liyetin neticesi olarak bütün 
Kamun halkı partimizin ayrıl-

maz uzvunu teşkil etmektedir. 
Partimiz Bornovada soysal ve 
siyasal işler görmüş ve görmek
tedir. Bay Cemal Kavukçuoğ
lunun bu müsmir mesaisi umu
mun sevgi ve saygısını kazan
mıştır. Bornovanın ayrılmaz 
parçalarından olan köylerinden 
de biraz bahsetmekten kendimi 
alamadım. 

Pınarbaşı köyU 
Nahiyenin lzmire yakın köy

lerinden biri de Pınarbaşıdır. 
Yaz mevsiminin emsalsiz bir 
sayfiyesi olan Pınarbaşı çok 
seneler görmüş ulu ve yeşil 
ağaçlarla süslüdür. Yer, yer 
akar sulara malik olan bu gü
zel köy örnek köyü denecek 
derecede mükemmeldir. Güzel 
bir mektep binası, spor sahası, 
tavuk ve tavuşan öretme istas
yonu, Mehmetcik Anıtı ve son 
zamanlarda meydana çıkarılan 
Selçukilerden kalma mescidin 
Etnoğrafik müze haline konul
mağa çahşılmasıdır. 

Nar ve meyva bahçelerile 
şöhret kazanan Pınarbaşında 
her sene Eylul ayında nar bay
ramı yapılır. 

Naldöken köyU 
Bornovadan yarım saat me

safede ve eskiden tahtacı köyü 
denilen bu köy temiz köylerin 
en başında gelir. 110 evin 
hepsi de beyaz badanalıdır. 
Fakat köy sahası vardır. Bu· 
nunla beraber çalışkan ı~aldö
kenJiler bu dar ve kır sabada 
yeniden yeniye zeytinlikler, 
bağlar ve bahçeler açmakta
dırlar. Ziraat ı:amamnda eki 
ve biçki ile uğraşan Naldöken
liler sair zamanlarda lzmire 
odun, kömür götürerek satar
lar. Pazarcılık yaparlar. Bu 
köyde çalışmıyan boş duran 
bir kadın ve erkek yoktur. 
Gönül arzu ederki bütün köy
lerimiz bu köy gibi temiı ve 
beyaz badanalı olsun. 

Kavakhdere köyU 
Bu köye vardığım zaman 

köylülerin şikayet ve dertlerile 
karşılaştım. Boğazkesen ve Bey 
konağı mevkiindeki zeytinlik
ler, köyün bu servet veren 

a2:aç_ları tahribata uğramıs. 

Kurudere ile Kozlu, Darı tar-
lası mevkiindeki çamlar da 
tahrip edilmiş. 

Memleketin servet ve güzel
liği arasında yeri olan bu gü
zel zeytinlik ve çamlıkların 
tahribatına derhal nihayet ve
rilmelidir. 

Bu güzelim ağaçların taş ve 
baltaların tahribinden kurtarıl
ması için alakadarlardan faali
yet ve himmet bekleriz. 

Köyün u arıkları boı.uk ol
duğundan suların mühim bir 
kısmı boşa akmaktadır. 

69 haneli bu küçük köyün 
kurtuluş savaşmda tarihi kıy
meti vardır. Atatürk ilk defa 
olarak ızmiri şimdiki köy mek
tebinin ve Belkahve karakolu
nun karşısındaki çeşmesi önün
de görmüştür. Atatürk iz. 
miri ve mavi denizlerini 
seyrederken bu çeşmeden 
su içmiştir. 

Her yıl 9 eylul lzmir Kurtu
luı merasimi başlamadan evvel 
lzmir ve Burnava'dan C. H. 
Partisi askeriğ, mülkiğ ve te
şekküllerin birer mümessilleri 
buraya gelerek söylevlerile bu 
tarihiğ hatırayı taziz ederler. 

ltıklar köyU 
. Bu köyde de derdü şikayet 
ıle karşılaştım. Köy halkınm 
toprağı azdır. Ve kırdır. Çok 
çalışkan köy halkı fazla top
rak ve iş sahası istiyorlar. 

Bu köy de tarihiğ köyler
dendir. Eski devirlerde büyük 
ün almış, eski krallara payi-
taht olmuştur. Burada birçok 
kıymetli ve tarihiğ eserler çı
karılmış ve lzmir müzesine 
gönderilmiştir. Köyün başhca 

işi ziraattir. Buğday, arpa ve 
sair zahireler yetiştirirler. Son 
zamanda inekçiliğe ve sütçü
lüğe fazla ehemmiyet vermek
tedirler. Dar ve kır topraklar
da arzulan kadar çalışmak va-
sıtası bulamıyan bu çalı,kan 
insanlar senede 70 bin kilo 
süt istihsaline ve lzmire gön
dermeğe muvaffak olmakta
dırlar. Alakadarlardan köylüler 
toprak ihtiyacının teminini 
dilemektedirler. 

Muammer Balcı 

24-6-935 ten 24-8-935 tari
hine kadar yine iki ay iç.inde 
bu mikdarın bir misilden ziya
de artarak 30,600 kilo toz ve 
14,300 kilo kesme şeker yo
ğatıldığı görülmüştür. 

Halk şeker fiatlarının ucuz
latı 'masından çok sevinmiş ve 
şekeri ucuz fiatla tedarik et
mek imkanlarına kavuşmuştur. 

Isparta, 28 (A.A) - Bir 
haftadır sıcaklar devam et-
mektedir. Bugün sıcaklık de
recesi göl~ede otuz ikiye çık
mıştır. 

Y unanistandan 
Geçen 
İtalyan uçakları 
Ve Habeşistan 

Atinn, 27 (A.A.)-Katimerini 
gazetesine göre, Habeşistaıı, 
Yunanistan üzerinden İtalyMn 
tayyarelerinin uçmasına müsa
ade ettiğinden dolayı Atina 
nezdinde protestoda bulun
muştur. 

Yunan hükumeti buna ver
diği' cevapta ltalya harp ha
linde olmadığı için bu müsaa
denin arsaulusal taammüle uy
gun olduğunu bildirmiştir. 

Yugoslavyada genel af 
hazırlanıyor 

Belgrat, 28 (A.A) - Hüku
metin, kralın öldürüldüğünün 
yıldöııümü ilgisiyle siyasal cü
rümler için geniş bir genel af 
hazırladığı söylenmekredir. 

Su bisikleti 
Kan. 28 ( A.A) - lngiliz 

veliahdı yeni icad edilen bir 
bisiklet sahnalmıştır. Bu bisik
let düz bir satıh üzerine otur
tulmuş iki şezlong biçiminde 
olup su üstünde işlemekte ve 
burada pek fazla rağbet gör

mektedir. 

Amerikaka seçim 
-------~-------··--------------------Vaıington, 28 (Ö.R) - Say- dan 271 milyon Dolar fazlaısi-

Javlar oaası ile Senato kongre- Je 806,446,829 dolara çıkmış-
ainin timdiki parlimento dev- tır. Deniz ordusuna yeni kuv-
reıini tatile karar vermiılerdir. vetler katılması, yeni harp ge-
Böylece senatörler cumur baş-kanı seçimi için şimdiden faa- mileri yapılması, hava kuvvet-
liyetlerine başlıyabilecekterdir. lerinin gelişimi ve şimdiki harp 

Vaşington 28 (Ô. R) - Or- malzemesinin daha modern bir 
du, donanma ve hava filosu hale ifrağı için bu fazlahğa lü-
için aynlan krediler, geçen yıl- zum görülmüştür. 

Manisa - Uşak maçı 
Maç çok heyecanlı olın uş Ve her 
iki takını da giizel oynanııştır 

Aydın, ( Özel ) - Evvelce fakat Melih direğe çarptırıp 
bildirdiğim gibi dömi finale kaçırıyor. Bundan sonra Sa-
kalan Manisa Şampiyonu ile karya bütün enerjisini sarf 
Uıak Şampiyonu karşılaştılar. ediyor, fakat beraberliği temin 
Hakem bay Kemal Halim ida- edemiyor ve o~un _da . ~ir s~~r ~ 
resinde oyuna başlandı. Sakaryanın maglObıyetı ıle bati· 

Her iki takım da çok çalı- yor. Her iki takımda çok 
şıyor. Yirmi dakika müteaddit çalı!tı .. Sa.karya zaman ~aman 
akınlara rağmen bir türlü gol hikımıyetı ele aldı likın gol 

. . . . çıkaramadı. Oyundan sonra 
olmıyor. Yırmıncı dakıka Sa- B K 1 H ı· ·ı u .. 

k b k
. . . k d . . ay ema a ım J e guruş-

arya e ının ıs as!n ~~ ıst~- tüm. Takım hakkında fikrini 
fade eden Uşak sag ıçı bır sordum. Sakarya takımt 
gol yapıyor. Bu golden sonra güzel bir oyun oymyor dedi. 
Sakarya çok çalıştı.Uşak takı- Uşak takımında Balıkesiı 
mını sıkıştırdı. Fakat mü- mıntakasından alınmış oyuncu-
dafaa vaziyeti takip eden lar vardı. Ve Sakarya bunu 
Uşak birinci devreyi bir iJeri sürerek itirazda bulunmuş• 
sıfır galip olarak bitiriyor. ikinci tur. Eğer bu oyuncuların bu 
devre başlar başlamaz yine ha- seneki JikJerde Bahkeıir mın-
kim bir oyun çıkaran Sakarya taksında oynadıkları sabit olur-
bir gol olsun atamıyor, bütün sa Sakarya hükmen galip adde· 
şutlar kalecinin elinde heder dilecektir. Keyfiyet telgrafla 
oluyor. Bu aralık bir akın ya- Balıkesir mıntakasından sorul· 

pan Uşak takımının le- maştur. 
hine bir penaltı veriliyor, Cevdet 



Ha be anda 
Kraliçe Viktoryayı ayağına çağıran Habeş 
ltalyanların 1884 Dogali ve 1894 Adna bozgunları.. Yalçın yamaçlardan 
• 
ınen kara şeytanlar ltalyan ordusunu son neferine kadar doğradılar 

Tarih, bir tekerrürden iba
rettir. İtalyan-Habeş ilgileri 
hakkında, 50 y:l geçtikten 
sonra, hali bugünü andıracak 
kadar taze duran belgelere 
bakınız. 1935 yılı ortasında 
nereden çıktığı belli olmıyan 

Adımda Jlalymılamı kılmrtan 
gc{iri/işi 

ve lngiliı toplarım taşıdılar.Ha
kiki bir harp olmadı.Teodoros ve 
Kosayın askerleri arasında bir 
kaç müsademe. Magdola kar
şısına gelince, lngilizler Habeş
lerin silah menzili dışında du
rarak kaleyi kuşattılar. Bu 
memlekdte ilk defa olarak top 
gürledi ve Habeşler arasında 
panik çıkardı. Yangın fişenk
leri, müsavi olmıyan kuvvetler 
arasındaki bu harbı çabuk bi
tirdi. 

lngilizler Magdalayı yakup 
yıktılar. Zavallı kral Te
odosos lngilizlerin eline 
d ıri düşmemek için bey
nini patlattı. Cesedini 
bu'an lngiliz askerleri 
kraliçeye hakarete cüret 
eden adam bu adamı 
hayretle seyrettiler. İn

gilizlerin iki ölü ve yir
mi kadar yaralısından 

başka zayiatı yoktu: 
Mazdale zındanlarında 

açlıktan yarı ölü düşen 
İngiliz esirleri kurtarıldı 
ve masalları andıran bir 
alay halinde memleketten 
çıktılar. lngilizlere yap
tığı yardım mükafatı ola
rak Ras Kasay yeni dost
ları tarafından krallar 
kralı ifan edildi ve Ras 
Johanes adını aldı. 

zehirlemişlerdi. Yollar casus
larla dolu idi. 

Geceler o kadar sıcak o~u
yordu ki Italyan zabit ve as
kerleri uyuyamıyorlardı. Uyu
yanlara horlumla su serpmek 
üzere angariye kolları yap
tılar. ltalyanlar a kat'i bar
ba girişmekten sakınan Ha
beşler, nihayet bir rrece lta!
yan koluna bnskm vercl.!cr. 
Dişleri arasında bıçaklarla, şey

tanlar gibi ltalyanların. lrnrşısı
na çıkıyor ve s~'anlnrırı k•ı -

nelik bunü hiddetle rddediyor. 
Eski ittifaklarını, Ucyoli and
laşmasını ileri surüyor. Ucyoli 
mi? Bu geçmiştir. ltalyanların 
şimdiki ihtiyaçlanna uygun 
düşmiyor. Roma hükumeti yeni 
bir sefer kolu göndermeğe 

karar veriyor. Dogali boz
gununu hatırladıklarından bu 
sefer daha mühim tedbirler 
alıyorlar. Napoliden 20000 as- _ 
ker gö:ıderiliyor. Ayni zamanda 
bir intilrnm şeklini alacak 
znrarlı bir zafer umuyorlar. 

D~ğerli bir asker olan 
general Baratyeri sefer 
ordusunun başına geçi
ri mi::ti. Necaşi de aşi
retlerini tophyor, hazır

lanıyordu. Menelıkin öz 
oğlu Ras Makonen ko
mutanlığı ele aldı. Baş
langıçta ltalyanlar bir 
kaç muvaffakıyet ka
zanarak Kasalayı işgal 
ettiler. Fakat harp uza
yor. Romada sabırsız-

bu ltalyan-Habeş anlaşmazlığı 
hakıkatte eski bir hikayedir. 
lngiltere de yeniden buna ka
rışmış bulunuyorsa, aşağıdaki 
resimler bunun da eski bir 
hatırası olduğunu gösteriyor: 

1884 ~a8;;:! ~:: 
la hüküm-

Ya11nz asır rııvr/ Napoliden şevkle gıden ıc Habt'""' 

lık. Hasımlarının değe

rine göz yummayan ge
neral Baratyeri ise bol 
cephanelik alamı yan 
20000 askerle Habe· 
şistanın göbeğine sokul
maktaki güçlüğü takdir 
ediyor, tereddüt ediyor
du. bütün raporlarında 

takviye kuvvetle, bilhas
sa mühimmat gönderil
mesini istiyordu. 

1847 
!"f.abeşistan, her 

barı Ras unvanlı 
bir başkan tara

fından idare edilen birçok dev-
letçiklere ayrılmıştır. Vakıt v~
kıt, bunlardan biri diğerlerini 

hükmü altana alarak .. Negüı 
Negüsti,, (Krallar kralı) unva
nım kazanıyor. Bu uğurda 
kanlı mücadeleler yapılıyor. 

Bu mücadelede romantik bir 
şahsiyet diğerlerine galebe 
çalmışbr. Ras Kosa nihayet 

dardır. Kızıl deniz kıyı
larında Asab mevkiine çı
kıp Mısır toprağındaki masana 
doğru genişlemek istiyorlar. 
Mısır Hidivinden burada bir 
imtiyaz satın almışlarsa da Kral 
Johanes bunu hoş görmüyor 
ve asker göndererek burasını 
iıgal ediyor. 

Bu hidisede bir kaç Italyan 
öldürülmüştü. ltalyan hükumeti 
bir askeri sefer açmağa karar 
verdi. ltalyada şevk içinde gö
nüllüler yazıldı. Napolide baş-
da muzika, vapura binen as
kerleri halk coşkun bir heye-

111 T eodos unvanile ~,,.,~~ 

kendini krallar kralı 
ilan ettirebilmiştir. 

Bunu takip eden 
sulh ve refah dev
rinde T eodos mem
leketi tensike koyul
du. Avrupa ile müna
sebete girişti. 1849 da 
lngiltere Habeşistana 
Sir Kameron ad!ı bir 
konsolos gönderdi. 
Fakat Teodo.s bu başa
rılardan gururlandı. Günün 
birinde kraliçe Viktoryayı ken
disini ziyarete çağırdı. Kraliçe 
hemen gelmeyince, imparator 
kıp kızıl knarak bütün İngiliz 
sefirlerini hapsetti ve konsolos 
Kameronu parangaya vurdu. 

Bu sefer kraliçenin cevabı 
gecikmedi. Fil sırtında taşınan 
toplarla 16000 asker Robert 
Napye kumandasında Habeş 
kıyılarına çıkarıldı. lngil zler 
Tıgre kralı Kosay ile Teodo
rosa karşı anlaştılar. Tigre or
dusu, trampet vazifesini gören 
kazan gürültüleri içinde iler
ledi. lngiliz ordusu arkadan 
geliyordu. iki başkan Fil sır
tında idi. Anibalden beri ilk 
defa olarak filler harp yardım
cısı olarak kulJanılıvordu. 

Habeıistanın o zamanki pa· 
yitahb Magdalaoın bulunduğu 
yüksek yaylaya doğru sarp ya
maçlan çeviklikle brmandılar 

Kral Teodoros11rı ölümü 
canla selamlıyordu. Masanaya 
çıkan sefer kolu, Kral Joha-

nesi mağ.üp ederek Habeşis

tanı Italyan himayesi altına 

sokmağa hazırlandı. ltalyanla
rın elinde o zaman için çok 

mükemmel silah ve malzeme 
v&rdı. Nakliyat uzak bir nok-

taya kadar demiryolu ile ya
pılıyordu. 

lngilizlerden örnek alarak 
ltalyanlar Menelik adlı rasla 
anlaştılar. Bu, kral Johanesin 

düşmanı idi ve Habeş tahtı 

üzerinde hak iddia ediyorau. 
Fakat teknik vasıtalarına rağ

men, ltalyanlar bir üstünlük 
kazanamadılar. Harplar, talih 
değişikliği ile birbirini takip 
ediyordu. ltalyaolar ilk defa 
olarak bir sabit balon kullan
dılar. Ancak, askerlerin bes
lenmesi güç oluyordu. Necaşi
nin askerleri tarlalardaki ürün
leri yakmıtlar, au kuyularmı 

şistanda mahvolan lta/Jla!l askerleri 
lanmafarına vakıt bırakmadan 
onları boğuyorlardı. Italyanfar
dan yalnız bir avuç asker ka
lınca, son )tal van zabiti tüf en· 
gini kaldırdı. Harbın gürültüsü 
içinde, kendini işitmek için 
haykırarak, askerlerine Habeş
lere arka çevirip ölüleri selam
lamalarmı emretti. Son kalan
lar da bujest içinde öldüler. 

Fakat Habeşler bu muvaffa
kıyetten istifade etmediler. Bu 
meşhur Dogali muharebesin-
den sonra, Necaşi Johane Su
danblara karşı bir harpte öldü. 
Bunu takip eden kargaşalıkta. 
ltalyanlar Ros Meneliki Necaşi 
olarak yerleştirdiler. Onunla 
Uyali andlaşmasını imzaladılar. 
(1889) Bu andla~rna ltafyanl a
rın Masanayı işgal haklarını 

tanıyarak Eritrenin bir kısmını 
onlara bırakıyor ve kendilerine 
Habeşistanda ekonomik ve si
yasal menfaatlar veriyordu. 

1894 Doğali. harbın· danberı onseoe 
geçmiştir. ltal-

yanların yardımile tahta geçe!1 

Ancak başbakan Krispi ka
muya karşı bir muvaffakıyet 

ihtiyacında idi. Ölüm hükmüne 
muadil kafi bir cevap verdi: 
"Yağmur mevsiminden önce 

ltalyan bayrağının Adua üze
rinde dalgalanması gerektir.,, 

Baatyeri itaat etti ve ilerledi. 
Ordusunun sayı yetersizliğine 

aylardanberi seferde olan as-
kerlerin yorgunluğuna rağmen, 
harbı kazanarakAduayı belkide 
zabtedecekti. Fakat ltalyan er
kanı harbiye haritasındaki bir 
yanlışlık, harp taliinin aleyhle
rine dönmesine sebep oldu. 

Uzun bir dehlize benziyen 
dar bir geçit haritada gösteril
memişti. Bu yanlışın farkına 
vardıkları zaman pek geç kal
mışlardı. Geçidin duvarları ara
sında hapsolan ltalyan kolu 
açılamadı. Toplar gürültü yap
maktan başka işe yaramadılar. 
Alaylar birbiri ardınca, birbi
rine yardım edememeksizin, 
mahvoldular. 

Bu korkunç bir kital oldu. 

/Jogali muharcbrsinde : henüz sağ kalan Jtalya11/aF ölCJZ 
aıkadaşlamu selamlıyor/ar 

Menelik bili hükemdardır. Mühimmat kalmadığı ıçın 
Yalnız şimdi ltalyanlar artık son top ve son mitralyoz 

Menelik'in dostları değillerdir. da susunca, ltalyanlar araaına 

Genişlemek hırsile gözlerini derin bir aükôt çöktü. 
Habeşistana dikmişlerdir. Son aaatlannıo çaldığını an-

Menelikten kendi himayeleri Jallllflardı. 
albaa ıirmeaini iatiyorlar. Me- O valut daim yalçna etek· 

İ11gilizlt•r /ti sırfmda toplarım Habeş yay/asma okarr; or/ar 
1 d 1 Ş ,. de• erin en, ö üm övalyesi olan Kıtalden mucize nev ın 
k l ·Ro .. ara şeytan ar indiler. kurtulan general Bratyerı 

Kocaman palalarım iki elile maya döndü. Divanı barba 
sallıyarak sağda solda, ayakta çekildi. Beraet etti isede a'J 
tek bir gülJe kalmayıncıya ka- sonra kederinden öldü. 
dar ve darbelerine hiçbir inil- Bugün, eski bir Habeş şar 
ti hiçbir sızıltı cevap verme- kısı, hali Adua zaferini kut-
yinciye kadar doğradılar. lulamaktadır. Şarkı şudur: 

Pala'arını bırakarak, şimdi "ltalyanlar Asmara tarJal•-
bıçakla işlerini görüyorlardı. rım sürmüşler ve çok tnfe~ 
Karınlar açıldı, bağırsaklar ko- getirmişlerdi. 
parıldı. "İmparatora hücum ettiler• 

Adua harbından sonra hiç Sanıyorlardı ki kendini nıüda .. 
yaralı bulunmadı. Boğazda se- faa için elinde insanların yaP-
kiz bin ceset yerlere serilmişti. tıkları silahtan başkası yok: 
ltalyan sefer ordusu tamamile Ayayorginin kılıncını ve k., 
mahvolmuştu. nını unuttular. Bu aziz ayal' 

ikinci defa olarak bozguna kalktı ve kılıncıyla düşmaD_1~~ 
uğrıyan ltalya Ucyali muahe- dulannı ve ektikleri tarlaı--
desinin verdiği imtiyazlardan doğradı.,, 
feragata ve Habeşistanın istik· Bakalım istikbal neler g&r 

=l=i=li=n=i=t=a=nı=m=a=ğ=a==m~e=c=b=u=r==k=al:dı:.::::::t=e=r=e=ce=k==?===============-~ 

Askeri 
Terfi listasi 

=Baş tarafı birinci aahifede

Piyade Asteğmen Muzaffer 
lstanbul Teğmenliğe, Piyade 
Asteğmen Necati lstanbul Teğ 
menliğe. 

Topçu Binbaıı Nazmi Boz
caada Topçu YarbayhiJna. 

Topçu Yüzbaşı Hikmet Eyub 
Topçu Binbaşılığa, Topçu Yüz-

başı Sabri Erzincan Topçu 
Binbaşılığa. 

Topçu Asteğmen Fikret ls
tanbul Teğmenliğe, Topçu As-
ieğmen Necmi Diyarbekir Teğ
menliğe, Topçu Asteğmen Re-

ıad Erzurum Teğmenliğe, Top
çu Asteğmen Kazun Sinob Teğ
menliğe, Topçu Asteğmen 

Cevdet Edime Teğmenliğe, 
Topçu Asteimen Sami Ankara 
Teğmenliğe, Topçu Asteğmen 
Suu'i Niyazi Teğmenliğe, Top· 
çu Asteğmen Cezmi lstanbul 
Teğmenliğe. 

İstihkam yüzbaıı Ali Rıza 
Pilorina binbaşılığa. 

istihkam asteğmen Nizamet
tin Istanbul teğmenliğe. 

Tabip yüzbaJı Kemalettin 
Istanbul binbaıılığa. 

Levazım yüzbaşı İbrahim 
Etem Kç. M. paşa binbaşılığa. 

Altıncı sınıf hesap memuru 
Mahmud Cemil Bandırma 5. 
sınıf hesap memuftuğuna. 

6. Sınıf tüfekçi ustası Seyit 
Ali Van 5. sınıf tüfekçiliğe. 

6. Sınıf kamacı ustası N afız 
Mehmed Istanbul 5. sınıf ka
macılığa. 

7. Sınıf makinist Şevket 6. 
aınıf mk. 

7. Sınıf Motör memuru M. 
lamail 6. sınıf makinistliğe. 

latibkim binbaşı Tevfik b-
tanbul yarbayb a. ,,,. 

Zafer 
:aayramıınıı 

- Başlarafı 1 nci sahiıede - aJlll"' 
2 - Geceleyin konak - C eli 

huriyet meytlanı-Kemer cadd .. 
lsmc:tpaşa bulvarı - askeri ~ 
tane istikametlerinde ve ,_ ... 
nizde askeri fener alay ... -
tertip olunacakbr.. tar 

3 - Saygın halkımı:ııD dit" 
renleri görmek suretile or. 

larma önör vermelerini dile~; 
Komutanlıkta tebrike '! ~ 

cek buyurmanlar tören elbı• il' 
silindir veya melon şapka ;ı-
2idecekler ve saat sekizde; 
baylık salon unda hazır bul lr' 
rak birlikte hareket edece 
lerdir. dl 
Mehmedclk anıtı öndll .-

30 Ağustos Zafer baY~ 
milnasebetile Dumlupıll ~ 
(Mehmedcik) anıb önOnde ti
yük tören yapılacakbr. Bu JıO" 
rene bir çok illerimizden d• 
rumlar gidecektir. Iznıirdell ~ 
uray adına bir kurul ~ 

b"r ç decek ve büyük ı 01, .. 
lenk !CÖtürerek anıta . k ,y
cak, bu suretle lzmirlilerıD ~t· 
ğı duygularını bildirece .,ili 
Kurul bugünkü Afyon tr~ 

idil'· .. lzmirden hareket edece ··••''J 
•••••• ·························:;· blllcP 6. Sınıf imam M. ıne 

demirci 5. sınıf imaoıhğ•·f: ,o· 
Piyade binbaşı Ihsan r 

rum yarbaylığa. . ,J 
Deniz binbaşısı Renızı 

yarb2 y'ığa. . f>.sİ' 
Deniz levazım teğınenı 

Mardin yüzbaşıbğa. 

. _., 
( Yeni Asır ) - Terfi 6_.I 

sayın siibaylarımızı v~ 
olarak müstahkem mevki 
nutanımız Raaimi öı 
tebrik e ler. 
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- Bu mektubu yollamak 

lükres bu kayaların oyuk
larına ilerledi ve araştırdı. Ka
Yanın dip tarafındaki dolapta 
demir kasalar vardı. Birer bi
rer kasaları açtı, göz kamaş· 
tırıcı bir manzara göründü. 
Pırlanta, Yakut, Zümrüd gibi 
kıymettar taşların pınlbların
dan bakmak mümkün olamı
Yordu. 

lükres mücevheratını karış
tırdı. Meşalenin ziyasile ka.ı
ıan bu pırıltıların muhtelif 
renkli görünüşü latif akisler 
Yapıyordu. Elmasların parıltısı, 
Yakutların ateş katresi, Züm
riitlerin yeşil ziyası karşısında 
kendisi de harap olmuştu.Bun
larla bir müddet oynadı. Yüz 
binlerce Dük altınları, Italya 
Yarını adasının bahtsız ulusu 
llzerine atılmış zulüm ağlarının 
korunduğu :;ervet Kaprera ada· 
llnın oyuk kayalan içindeki 
kasalara toplanmışb. 
h Papanın doymak bilmiyen 
ıra ve tamakarlığı, Seıarın is

rafatına kar,ılık halktan zorla 
alınan maldan Lükrese düşen 
Para ve mücevherat ta azar 
a~r hep bu mağaraya getiril
lbışti. 

lükres çümelmiş ve elini de 
Çenesine dayıyarak bu değerli 
•arı v ıga bakarak zevk duyu· 
Yordu. 
. - Dünyada hakiki kuvvet 
•tte budur!.. Her şey para ile 
~lur, biter ... Haydi Lükres ba· 
alını bir kraliçe olabilecek 

misini .. 
Düşüncelerini zihninden ge

çiriyordu. Bu esnada bir pı· 
brtı . . . d ışıtti. Hehemen yerın en 
~~ladı ve mağarayı dört döndü. 
ır fey bulamayınca ferahladı. 
- Besbtlli büyükçe bir ker-

dt:n~ele kaçarken bir az toprak 
Ufur-··tt. ... •uU'i~ur. 

d' Dedi. Lakin bütün bütün en· 
Çşeden kendisini kurtaramadı. 

l 
abuk lcasaları kapattı ve do· 

abı 
0 

n taşını koydu. Kayanın 
Yl1kluğundalci tabii manzara· 

•ını t k l e rar verdi. 
ükres bu suretle acele 

~:r~en bir takım gözler ken
J.t •ı~ı gözliyormuş gibi geliyor. 
agaranın içinde bir adam var 

•anılı d · · old ~Yor u. Mağaraya gırmlf 

1 
ugu dar yola baktı, Kimse-

~~ Yoktu. Yürüdü köşkün 
:ı e kapısını kilitledi. Etrafını 
d Z~n :uudıya inceledi. Sonra 
aıres'ın d w • • H. t k e ogru gıttı. ızme • 
Ar derhal içeri girdi: 
d - ltalyadan gelmiş olan bir 

a arn sizi görmek istiyor. 
1 lükres bir müddet sende
endi 'b . 1 l' ' şaşırdı, aklınca ı tıma 
,~rnek istemediği halde bu 
a.:?'1n gdişi ile !!azioesioin 

.. Undeki patırdı arasında bir 
~~naa,bet araştırır gibi oldu. 

ltanetkara ııordu: 
oıci:'ı Bu adam geleli ne kadar 

- Yarım saat kadar ... 
et 

1
-:- It.alyada kimin tarafından 

6t ıyor ı· • ? 
mış. 

d - Seıar cenapları tarafın· •n ... 
d lükres bu sefer sevinç için-

e Çırpındı ve hizmetkara işa
tct etti. Konuk bir dakika 
•onr l 
t l a ükresin karşısına çıka-

ı dı. L··k . . ... u resı gorunce : 
jeJ ~ Vay siı misiniz rahip An

o. 
Diye . . . . l' ttı . memnunıyetını gız ıye-

te edı. Rahıp Anjelo ise yerle· 

8 
kadar eğilerek saygılarını 

s Unuyordu. Lükrcs Rahibe 
Ordu: 

- Ne vakıt geldiniz? 
y l Henü7. bir saat olmadı. 
°n~a çok acele ettim. 

b. 1Yerek Pelerininin altından 
ır k 

için Sezar cenahları beni me
mur etti. Benden emin bir 

kimse bulamadı. 
Lükres de ne olduğu belli 

olan mektuba bir göz ıezdirdi. 
Rahibi bir kere daha süzdü 
ve gözden geçirdi, mektuba 
bakb, bir kere daha okudu. 
içindeki yazılar gôya h.a~ta 
bulunan Borjiyayi meçhul ılaç
larla tedavi edecek rahib An
jelo'yu takdim ediyordu. Aptal 
tavırlı rahibi süzerek: 

_ Nasıl olub da Sezar bu 
beyinsiz herife bu kadar iti

mad eylemiş ... 
Diye düşündü... Müteakiben 

yüksek sesle sordu: 
_ Mektubun münderecatını 

elbette biliyorsunuz? 
- Evet madam!... Maksa-

dını da biliyorum. . . 
Rahibin ses ve ifadesı bır-

denbire değişmiş, çehresi sert 
ve haşin olmuştu. Lukres hay
retle bakıyordu. Rahip ise sö
züne devam ediyordu. 

- Madam!.. Mektubun mün-
derecatı sizce onaylanıyor~a 

k fiyeti Sezar cenaplarına bıl-ey k .. 
dirmek için yann dönme ıstı· 
yorum. Lakin şunu da söyle
mek isterim ki Papa hazretle
rine ne yolda bir dikkat ve 
ihtimam Jizımgcliyorsa bunun 
hakkında da beraberce görüş
meıkliğimiz lizım. Çünkü bira
deriniıin vaad buyurmuş oldu
~ piskoposluk tacını giymek 
gu d' için acele e ıyorum. 

Rahibin bu sözleri meseleyi 
tamamile aydınlabyordu.Lükres 
de işi anlamakta gecikmedi. 
Rahibe cevap olmak üzere de-

di ki: 
- Azi:z.im Anjelo ... Ben sizi 

iyice tanımıyorum. Şimdi anla
dım. Sizinle beraber konuşa
cağımız var ... Bu biraz sonra ... 
Her halde bu jşde sizin değe
riniz piskoposluk tacından da-

ha ziyade ... 
Anjelo soğuk bit tavırla : 
_ Pekala... Nasıl isterseniz 

öyle olsun Bayan 1 
_ Lakin özel bir maksatle 

Kapreraya gelmiş olduğ~n~z 
. . . · tesviyesinde hıçbır 
ıçın ışın 1 • 

1 O
ktur Şu iskem eyı 

enge Y • 
1 yanıma yaklaşın ... 

a ın... d k' 
Lükres ile Anjelo arasın a ı 

uzun konuşmalar yavaş sesle 

oluyordu. • •• 
Öğleye doğru Lükres baba-

yanına gitti. Her zaman 
sının . 
b saatlerde babasını zıyaret 
e~erdi. ihtiyar Borjiya öğle 
yemeğini yedikten sonra Lük
re• gelir, hem konuşurlar hem 

de eğlenirlerdi. 
Ogiln papa he~ z.a~ank~nden 

. ade düşüncelı ıdı. Lukres 
ı:ıy • B' 
babasiyle halbabr etb. ır 

ece evvelki korkudan asla 
:ahsedilmedi. Borjiyanm 2 yak· 
ları altındaki yastığın yumuşak 
olmadığını bahane ederek de-

di ki: 
_ Baba size bir şey söy-

liycceğim ... 
_ Hayır ola kızım. 
_ Kitap okutmak için kim-

"z yok Canınız sıkılıyor. 
senı ··· 

_ Öyle Lük~e~ci~im ... Yok: 
beoim için ıyı bır kraetcı 

sa . h' 
i buldun? Bu hizmetı ra ıp 

mA · elo pek güzel yapardı. 
DJ • • 

Keşki Luraya onu getirmış 
olsaydık... . . 

_ Size burada bır kraetçı 
bulmaktan daha ivi bir şey 
yaptım.:. Anjelonu,n.. bur~ya 
gelmesi için adam gonderdım: 

_ Aferin Lükres!. Sen benı 
düşünüyorsun. "Berhüdar ol 
ktzım ... ,, Anjelo ne vakıt ge-

lecek? 

YENi ASIR 

Voronof gençlik aşısı nasıl". Horsa Hah:=· 
DUn Borsada 

ap n ve tesiri nedir 7. ~e~şlar uzum 
Çu. Alıcı Fiat 

Maymundan insana geçirilen aşı 4-5 
S ~~l~k ~ir "gençleşme,, temin ediyor 

Belkı hıç bır tıbbı ameliyat 
bunun kadar merak uyandır- f1 
mamış ve muhalefetle karşılan
mamışhr. Serj Voronofun ilk 
eserinden beri on altı yıl geç-
tiği için bu metot daha souk 
kanlılık mu nkcmc edilebilir. 
Doktor Roberget diyor iti: 

Bu meşhur operatör hakkın
daki hayranlığımı gizliyemem. 
Onu ilk tanıdığım zaman 
(1929 da) Faş koyunlarına ken
di usulünü tatbik suretilc elde 
ettiği parlak sonuçları yüncü
lere anlatıyordu. Sert ve sey
rek tüylü koyunlnr koç busye
leri aşılamış bir kaç ay içinde 
tüylerinin sık ve ip le gibi 
değiştiğini görmüştü. Bunların 

nesilleri de bu neticeyi muha
faza ediyorlardı. 

Sonraları Fransız - Italyan 
hududunda, Manton yakının
daki şatosunda Voronof tarafın
dan kabul edildim. Bu lük& 

Şatoda profesör mükemmel 
am\!Jiyat salonları ve tecrübi 
cerrahi laburatuvarları kurmuş
tu. Şatoyu saran parkta ise 
her cinsten bir alay maymun 
serbest olarak yetiştirilmek
tedir. 

. Voronofun keşfi gibi bir ke
şıf en kuvvetli dimağda bile 
birdenbire filizlenmez. May
mundan insana husye aşısı usu
lü voronofun eskiden beri bir 
çok çalışmalarının neticesidir. 
~usye aşısının tekniği 
insandan insana husye aşısı 

yapmak akla gelemiyeceği için 
aşı verecek unsuru bulmak 

meselesi hal edilmez gibi idi. 
Bunun için Voronof hayvanat 
arasında bize en yakın olan 
adama benzer maymun üzerin
de tecrübe yapmağa karar 
verdi. Fakat maymunun yaşına 
dikkat etmek gerektir. Pek 
genç iken aııya elveriıli de
ğildir, zira zengin hormon if-

razatı henüz başlamamıştır. 
Pek yaşlı olunca da kaynak 
kurumuş veya az alınmıştır • 

Ameliyat için çok büyük ih
tiyat tedbirler:ne uzum vardır. 

1 - Husiye aplan may-
mundan tam ameliyat anında 

alınmalıdır. Mesela bir mer

kezde maymun yetiştirip iste
nilen dakikada husiyelerini al
mak ve bir serom fizyolojik 
içinde muhafaza ederek lüzu
muna göre cerrahlara gön
dermek işe yaramaz. "Veren" 
ve 11alan" ın buluşmaları şarttır. 

2 - hiçbir zaman tam bir 
huşiye aşı edilemez. Umumi
yetle dörtte biri kullanılır ve 
buna cerrah tarafından lazım 

Husye aşısının muhtelif devrelerinin tekniki 
1 - Aşıy~ ~e;en husye cılıanlnuşlır. Zann yanlması, 2 - Husye allı aşıya 

ayrılarak bırısı alınır, 3 • Aşmuı ko!lac111fı yer hazırlamr, 4 • Aşı J'Cr/eı:ı · ilir. 
3 A 

.. ı h . • s· v ,,., • 
- şı a an,, ın usıyesı ıma değişir, bakış daha 

üzerine değil, fakat onu ihtiva canlı, deri daha sağlam olur. 

eden zann bir yüzüne yapılır. Kırışıkların bir kısmı kaybolur. 
Böylece aşılanan adam el sü- Yüzde hususi bir rahatlık oku-

rülmiyen kendi husiyelerinin nur. Hal ve tavırda daha fazla 
yanında maymun husiyesinden gençlik verdır. Eğilmiş olan 

bir parça daha kazanmış olur vücut doğrulur. YUrüyüş uaha 
ki bunun irraıatı da kana ka- oynak, daha emniyetlidir. İşti-
rışacaktır. ha artar. Tansiyonu yüksek 

4 - Aşı görünüşte sade ve olanlarda tansiyon azalır. 
tehlikesiz surette yapılır. Ma- Nekadar sürer 

h 
Fakat dBrt beş sene içinde, 

alli anestezi (hissi iptal) yeter. 
aşılanan maymun husye par· 

Ameliye sadece keseleri~ açıl
masından ıbarettir.Bondao .son
ra lıusyenin zarı üzerinde bı

çakla küçük çiziler yapılır, aşı 
oraya yapıştırılıp bir kaç nok
tadan bağlamr ve keseler tek
rar kapanır. 

Voreot Bfıeının sonuçları 
Ameliyatı takip eden ilk 

günlerde ' kuvvetli bir ruhi ve 
tenasüli eksitasyon (iştahlanma) 
görülür. Ameliyetı görenler 

bunu ameliyatın eyiliğine atf
ederler, fakat bu değişiklik çok 
sürmez. 

Bir, iki, üç ay zarfında ame
liyatı görenler arasından hiçbir 

fayda görmemiş gibi dururlar. 
Bu bir hayal sukutu, ümitsizlik 
devresidir ve ilk günlerdel<i 
şevk ve sürurunun arkasından 
gelir. 

çaları normal hayat şeraiti 

içinde bulunmadıklarından kör-

leşirler. Aşıdan kazanılan iyi
likler kendini göstermez olur 

ve vücut, aşıdan evvelki haline 
döner. 

Umumi mUlahazalar 
llk günlerde iştahlanma ame

liyenin değil, suggcstiyon neti
ticesidir. Aşı parçasının mik· 

roskopla tetkiki derinden de· 

rine yapısının değiştiğini gös· 
terir. 

Ameliyatı takip eden ilk iki 

üç ay içinde aşılanan husye, 
geçirildiği uzviyete adapte olur. 

Yeni damarlarla oraya yapışır 
ve yeni baştan işlemeğe baş-

lar. Fakat yalnız bir istika
mette. Evvelce iki rolü vardı: 

Spcrmatozoid ve erkek hor
monu yetiştirm~k. şimdi yalnız 

bu sonuncusunu yetiştiren bu 
temessül devresinde fizyolojik 

değişiklikler azdır. Fakat aıı 
tamamile insan uzviyetine mal 

olduktan sonra, dört beş,hatta 
altı sene işler. Bununla bera· 

ber nihayet ifraz hücreleri gür

leşir ve aşılanan adam ilk ha
line döner. 

Bununla beraber Vororof 
amelesi dört beş sene onun 

faaliyetini uıatmağa yaramışhr. 
Zaten ilk aşının tesiri azalma-

ğa başladığı görülünce bir ye
nisini yapmak mümkündür. 

Buna göre, Voronof opera

siyonu zamanımız cearahisi için 
büyük bir zaferdir ve doktor
lar onu yapmağa çalışmahdır-

lar. Esasen şimdiye kadar ya
pı!an operasiyonlar az değildir. 
1930 yıhna kadar ya nız Voro
nof 475 ameliyat yapmıştı. Di
ğer uzman doktorlar da birçok 
meruleketlerde aynı operasiyo
nu muvaffakiyetle yapmışlardır 
ve yapoı=-ktadırlar. 

871 TDebbas 5 25 
830 Alyoti bi. 6 
725 Y 1 Talat 6 50 
904 M J Taranto 6 
554 H Z Ahmet 6 75 
360 K A Kazım 7 
233 S Süleymano S 
220 Vitel 5 50 
219 Ş Riza Halef 6 50 
213 Ş Remzi 6 50 
178 H Alyoti 6 ıs 
135 Beşikçi Z M 5 75 
114 S Gomel 6 50 
95 Albayrak tica. 8 
77 D Arditi 8 
57 Şınlak Z bi 6 25 
51 Len Reciyo 7 
45 Celep Z Kadri 6 50 
37 S Emin 7 
31 H ve Cevdet 7 
30 F Z Abdullah 5 50 
25 Manisa B Koo 9 
21 Koo ittihadı 10 50 
18 J Kohen 9 12 
9 J Karasu 10 

6052 Yekun 
incir 

8 75 
11 50 
9 50 

11 50 
13 50 
16 
15 
10 
8 50 

13 75 
10 25 
8 25 

12 
8 

12 25 
9 50 
7 75 
7 
8 25 
8 50 
6 7S 
9 

10 50 
9 12 

10 

Çu. Alıcı Fiat 
926 Tütsii ile T 1 Ş 5 50 14 
854 N Ali Haydar 6 13 
395 A Muh ve T 5 5Q 14 
341 B S Alazraki 6 12 50 
230 F Pakers 8 25 11 50 

66 O Egli 6 50 8 75 
61 Dinar hububat 7 75 7 75 
60 Koo ittihat 13 15 
43 J E Bencuya 9 9 5; 
37 E R Roditi 5 50 7 50 
36 Eli Alharal 6 9 
30 8 Franko 6 7 30 
20 P Paci 7 7 50 
8 M J T aranto 6 6 

3107 Yekün 
Zahire Borsası 

Çu. Alıcı Fiat 
83 Kumdan 7 25 
62 bal ye pamuk 45 

340 K Palamut 345 , 
8 

47 50 
445 

M 

Para Piyasası 
28-8-1935 

Mark 
!sterlin 

Alış 

50 12 
620 

Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 40 
Belga 21 05 

Satış 

50 62 
625 

8 33 
79 80 
21 50 
10 30 
41 12 
85 

İtalyau lireti 10 20 
İsviçre Fran. 40 87 
Florin 84 75 
Kr. Çekoslo. 5 24 

••A ... v.st•r •. Ş._ili•n•i•2M3 .. smo .... u••a. 

5 27 
24 

Yaban domuzları 
Öldürme işareti kuyruk 

Yaban demuzlarile mücadele 
ederken öldürülen domuzlar 
için alamet olmak üzere mü
kelleflerden bir vilayetin bir 
İlçesinde kuyruk ve başka il
çesinde çift kulak veva komşu 
iki vilayetin birisinde kuyruk 
ötekinde çift kulak iste~diği, 
bu sebepten mükelleflerce biı 
domuz öldürülmüş gibi göste 
rildiği anlaşı'mıştır. Tarım ba 
kanlığından llbaylığa gelen b:T 
bildirimde uzvi alamet olarak 
bütün bölgelerden yalnız kuy
ruk istenilmesi muvafık görül-
düğü bildirilmiştir. 

Işıklar cinayeti 
Musa sekiz yııa 

Mahkum o'du 
Burnovanın Işıklar köyünde 

çoban Mehmed Aliyi öldüren 
ve Yusufu ağır surette yaralı
yan Altındağlı Musanın Ağır· 
ceza hakyerinde devam et
mekte olan duruşması sona er
miş ve dün karar bildirilmiştir. 
Musanın buğdayları demet ha
linde baraktıgı tarlasına hayvan 
aokmut olan Mehmcd Ali ve 
Yusufa kar,ı lrn cinayeti işle
diği anlaşılmış, sekiz yıl, dört 
ay \'C altı gün ağır hapı e 
mahkum edilmesine karar ve-

rilmiştir. 
- ~muı 11ar- ~elen sekil verilir. 

Fakat iki üç ay geçtikten 
sonra ruhi bakımdae hissedilir 
iyilikler hatlar. Hafıza kuvveti 
iyileşme, işe daha büyük bir 
iatidat kendini gösterir. T ena
süli ve umumiyetle bedeni iyi
leşmeler de bunlara katılır. ille tup çıkardı ve Lükre· 

takclun ederek dedi ki : ~~~-----------~._____~~~~~~~~~~--~~~~~~ 



lzmirc' ~ Kuzuoğlu çarşısında 
31 numaralı Paradi de dam 
mağazası sahibi bay Alber An
jelin konkordato teklifi müza
kere olunmak üzere alacaklı
ların toplanması için memuriye
timizce tayin ve ilan edilmiş 
bulunan 31 ağustos 935 tarihine 
müsadif cumartesi günü içtima 
muamele ikmal edilmediği se
bebile mümkün olmıyacağından 
müzakerenin 25-9-935 tarihine 
mfisadif Çarşamba günü saat 
15 de İzmir Asliye ticaret mah
mesi salonunda yapılmak üzere 
toplanılması ve alacaklıların 
tayin olunan gün ve saatta 
mahalli mezkfırda isbatı vücut 
etmeleri ve bu tarihe kadar 
alacaklılarla alakadar anın evrak 
ve vesaiki tetkik edebilecekleri 
ilan olunur. 

Konkordato komiseri 
Avukat Saffet 

2767 (1286) 

f'7DOKTOR--' 
Ze~ai T ara~çr 
İÇ HASTALIKLARI 

mütahassısı 
Ikinci Beyler sokağı Türk 

müzayede salonu bitişiğinde 
No. 45 

Öğleden sonra 15-18 kadar 
hastalarını kabul eder 

(1250) Telefon 3806 
1%7J'7.XZZ7..EL/1T/.X7./.Z7./..XLT.7AZ.'J 

lzmlr Beledlyeslnden: 
Aşağıda (4) maddelik ruzna

mede yazılı işleri konuşmak ve 
sonucunu karara bağlamak 
üzere şehir meclisi 2 Eylül 935 
Pazartesi günü saat onda fev
kalade olarak toplanacaktır. 
Sayın şehir meclisi üyelerinin 
o gün ve saatte belediyeye 
gelmeleri rica olunur. 

Şar!Jay 
Dr. B. Uz 

Ruzname 
1 - Hava gazı imtiyaz hak

kının devri mukavelesinin tet
kik ve tasdiki. 

2 Hava gazı mülhak büt-
çesinin tetkik ve tasdiki. 

3 - Fevkalade istikraz büt
çesinin 11 inci faslı olan Kar-
şıyaka su tesisatı tertibine 
munzam tahsisat ilavesi. 

4 - Un fabrikasının icarı 
veya sabşı için Başkanlık öner
gesinin tetkik ve somıcunun 
karara bağlanması. 

2766 (1287) 
- 502 lira 50 kuruş bedeli 

muhammeneliGündoğduda altmış 
= 

IPidkEM' #WQfA&'*?>* 

GüZEL KUMAŞ 

Fabrikası 

inanmıyorsanız hu fabrikanın kumaşlarını 
giyenlerden ir kere sorunuz. 

Kumaşlar 
Ha is yündür ve ucuzdur 

Bu fabrikanın çıkar2cağı şık ve çok sağlam 
PALTOLUKLARI bekleyiniz 

il 

Tediyede Kolaylık 
Satış yeri: Birinci Kordon. Çolakzade 

halı limited şirketi 
TELEFON : 2360 

En nefis Isparta, Ku a, Demirci, Uşak 
halılarını da burada bulacaksınız. 

• 

üç adanın 402 metre murab
bmndaki onbeş sayılı arsası 
baş sekreterlikteki şartnamesi 
veçhile 13-9-935 cuma günü 
saat 1 O da açık artırma ile 
;hale edilecektir. DAIMON 

Iştirak için 38 liralık mu
vakkat teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 

29-3-7-11 2765 (1285) 

f zmir Liman işleri 
Direktörlüğünden: 

Mendirek üzerinde bulunan 41 ve 45 numaralı kömür 
depoarlının çatıları idaremizde mevcut şartname ve projelri 
mucibince yapılmak üzerz Eyliilün on birinci Çarşamba günü 
saat on albya kadar açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltmiye 
girmek için iki yüz yetmis lira depozito parası veya bu kadarlık 
Banka mektubu vermek prttır. Şartnameyi ve projeleri iÖrmek 
istiyenler G!nel Direktörlilğe başvurmalıdır. 

Marka ampuller 
Ampullerin en iyisidir 

r.··1;1 -,,,,,1 !/7/"YT/7.77//T/7T/:L7.7LLZT.J 
L.1~.1 "'·' ·'-, XL:/J#/J:L~.A/Z&/J'.YMJ 

2,5 3,5 3,8 voltluk ampuller her 

29-6 2746 (1284) 

zamaniçinmevcuttur.Bütün dünya 
bu marka ampulleri tercih etmiştir 

.......... 'i1F:i;ö sü ~ ... i;;i·;cl; .. ·s~i;;ı;:;~· .. ~i~~~;;;;ı~ ·2Ai9 • • • · • • • • .. 
(Anadolu Hurdavat MaOazası) 

Ödemi li Hüıe • Hilınll Ticarethanesidir. 

---. -

( ürük ve bakımsız 
DiŞler insanı çok 

Çal uk ihtiyarlatır 
Genç vücutler sağlam dişlere ne kadar muhta~; 
dişlerin de RADYOLiN e o kadar ihtiyacı var ••• , 

••••• 
·······································································~···biitill Çünkü RADYOLiN dişçilik ilminin icap ettirdigı 

hassalara maliktir. Dişlerin çürfimesini meneder. Dişleri ite: 
yazlatır ve güzelleştirir. Diş etlerini takviye eder, nefeSI 
tatlılaştırır. Diş ve ağız hastalıklarını tedavi eder. Ağızda 

.RiDYOLi'N 
KULLANINIZ 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
. Bardak içiniı 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi T clefon : 2o6
7 

lzmirliler Istanhulda nerede huluşutl9' 
Beyoğluoda Bristol otelind; 
- ısı&. ele 

Sirkecide Osmaniyeote~ .• ~ 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski ot~;~ 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer i
lidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin Itlii::; 
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini her di 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kell 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatJar 
müthiş ucuzdur 

lzrr ir Ak~am Kız Tecim 01'1lJtl 
Dire11 törlüğitnden: itibere" 

1 - Öğrenci kaydı kabulüne 20 - 8 - 935 tarihinden e' 
başlanmıştır. . getirll' 

2 - Okula alınacak öğrencinin aşağıdaki belgeleri 
leri lazımdır. 

A: İlkmektep şehadetnamesi 
B : Hüviyet cüzdanı 
C: Sıhhat raporu ve aşı kağıdı ~ 
Ç: 4,50X6 büyüklüğünde altı fotograf. 

2 
.. 9" 

3 - Eylfıl mezuniyet ikmal ve dühul smaçlarına ul• 
tarihinde başlanacak ve 20 - 9 - 935 tarihinde nihayet b 

4 - Derslere 30 • 9 • 935 tarihinde baılanacak~ 
27-29-3 '7' 



ae Alustos •ca.,• 

Izmir Panayırında 

TURAN YAG VE MAMULATI SANAYİİ 
F ABRıKALARI MEŞHERİNı MUHAKKAK 

zıYARET EDİNİZ ·v· 
"f r malların yükseklıgıle 

Çıkardığı mubtelı yer 1 

göğsünüzü kabartacaktır v 

Genel kapının sol agzında 
_ 1_4 numaralı pavyonlanndadır • Daima Genç, Daima Güzel 

ı · Krelllİ 
~ANZU~ 8~ !~!::.?o her tarafında tak-

Ellı senelik bir ma:r.ıye mahk . . . d ·ma güzellik ve ta-
di k "d" Cildınızın aı 

r azanmış güzellik krem• ır.. k . memleketimizin kibar 
ıeu ... . 8 ı mın remı 

i•nı muhafaza eder. 8 sa k d Çı"lleri ve buru· 
ın h . dd" bir mar ·.a ır. 

a afilinde rağbet bulmuş cı 1 bir cazibe bahşeder. Ruh-
fUkları izale ederek tene fevkalade · k · kati· 
lltl k mıştır Balsamın remı 

•az kokusile ayrıca ş5hret az~~ . ·ıd· izin cazip taravetini 
Y•n kurumaz. Teninizin latif tazelıgm~ .cı. ~n B" defa Balsamin 
an k d karabılırsınız. r 
._ ça Balsamin ile mey ana ç.ı T ıtrıyat mağazalariyle 
"Ullanan başka krem kullanamaz. anınmış 
bGyük eczanelerde bulunur. y A rumuzile ve 6 

lıta.nbul 223 numaralı posta kutusu?a · ~h adresini ya· 
llu 1 • b kli yi kesıp muvazz 

ruı uk posta pulu ıle u ıe 
1 

• ümunesi trönderilir. 
~ tönderenlere bedava bir Krem Ba samın n 

1 B. Tahsinin Kurtuluş yurdu 
Hastanesinin ~~~~!X~ 1 
30 Lira A pandisİt ve mümasili ameliyatları 
20 Lira Fıtık ve mümasili ameliyatları 

1 Lira ikinci sınıf yevmiye 

1,5 Lira Birinci smıf 
2 Lira lüks sınıf 
ilaç yemek dahil 

Adres: lzmir Çivici hamamı civarı 
Müdüriyeti - Telefon (3309) 

7-26 (1235) 

• 
YENI 

Hurufat Dökümhanesi. , .. 
Abd .. IAziz Heybeli 
Murabıt Çarşısı No. 25 IZMIR 

Sağlamlık 

Doğruluk 

Çabukluk 
Basımevl hurufatı, galentUr, anterlln 
lhtlyacınlzı, bu Uç esas Uzerlnde çah,an 

müesseGemden tedarik ediniz 
Talep vukuund& katolog ve fihrist gönderlllr 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

SaJjhlinin 
MEŞHUR 

Kurşunlu Ilıcaları 
Faallyettedlr 

Her türlü istirahat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta, 
gazino hülasa her türlü ihtiyaç ve konför vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta
kil oda verilir. 

Flatlar: Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde 
karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına 1 inci 
50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri: 
Kemahll Ahmet Hamdi ve All Balcı 

14 - 26 (1180) 

Muallim 
ı >C>~TC>Ft 

r7.7..7.~.ZZ7J.7.7.7./J717.ZZZ7.7../.7277.ZZZ7lı~..i'JJiflJlliX) 

HULUSIALATAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

H A S T A L 1 K L AR 
1V.l:-c.JT .A..~.A..S 'SiSi 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağıntia 

( 20 ) aumarah eski muayenehanesinde kabul eder. 
910 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istika
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya
pılmıı ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşrif edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıklar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğrete

cektir. Akşamlan temiz hava almak için taraçalanmız müt· 
terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

ithalat gümırüğünden: 
Kilogram Cins Eşya 

11254 Müstamel Galvanizli demir varil 

Yukarıda yazılı bir kalemde 188 adet 11254 kilo müstamel 
demir varillerin 9-9-935 ci pazartesi saat 14 te açık artbrma 

suretile satılacağmdan işine gelenlerin ithalat gümriığü sabf ko
misyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

28-29-30-31-1-3 - 4-5-6 2688 (1277) 

.. 

Her nevi izahat ve krokiler için qaiıdaki 

IZMIR ACENTASINA Müracaat Ediniz. 
G. D. G i R AS 

eni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokalt No. 3 
Telefon No: 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

,- :K:IZIL.A. Y 
HASTA BAKICI HEMŞffiELER 

OKULASI DIREKTÖRL0G0NDEN ı 

G:enç kıdarımıza çok onurlu ve önemli bir istikbal baz:ırlıyan 
okulamıza yeni talebe yazılma ve alınma muamelesine baı-
lanmııtır. Kabul ,artları • 
1 - Türk tebaası olmak 
2 - Sıhhatı yerinde olmak hiç bir hastalığı bulunmak 

(muayene okulada yapılır) 
3 - Yaıı 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmamak 
4 - iffet ehli ve ahlak sahibi olmak 
5 - En az orta tahsili bitirmiı olmak ve yahut o derecede 

tahsil ettiğini vesikalarla aöstermek 
6 - Evli bulunmamak, evvelce evlenmiş ve aynlmıı veya 

zevci ölm~ ise çocuğu bulunmamak .... 
7 - Okulayı veya mesleği terki, beş sene mecburi hizmeti 

ifa etmediği veyahut bu hizmet esnasanda izdi•acı 
okuladan veya meslekten ihracı halinde tahsil mura· 
fını ödiyeceğine •e mecburi hizmeti ifadan sonra ev-
lenmediği ve meslekte kaldığı müddetçe Hemtireler 
yurduna bağlı kalacağına dair Noterden musaddak 
bir kefaletname vermek ..... .. 

8 - Tahıil müddeti üç senedir ve birinci teırin baılan
gıcında başlar .. 

9 - Talebelerin iaşeleri, giyinmeleri ve yatıları Kızılay 
cemiyeti tarafından temin edildiği gibi kendilerine 
her ay münasip bir harçlık da verilir ... 

10 - Okulayı bitiren ve bemfire çıkan bayanlar Kızılay 
cemiyeti tarafından kurulan hasta bakıcı hemşireler 
Yurd himayesine girer.. Hastalananlara ve çalışamı· 
yanlara bu yurd bakar .. 

- isteklilerin 15 eylül 193S g_ünlemecine kadar 
veya yazı ile Akaarayda Haseki caddesinde 

Direktörlüğüne müracaatları 
4 .. 8 .. 11 .• 15 .. 18 .• 22 .. 25 •. 29 .. (1131> 

Denizli Lisesi Direktörlii
ğünden; 

20 Ağustosla baılıyacak olan talebe namzed kaydı 31 Aius· 
toı saat 19 te bitecektir. 

Derslere 30 Eylulde başla.,acaktır. 

20-21-?2-23-24- 25-27-28-29-30 (2632) 1232 



aı.tre t o 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru 26 ağustos

tan 31 ağustosa kadar Anvers 
Rotterdam, Amsterdam ve Ham 
burg liman arı için yük alacaktır 

UL YSSES vapuru 9 eylülden 

30 eylüle kadar Anvers, Rot
t~rdam, Amsterdam ve Ham-
burg limanları için yük ala
caktır. 

ORESTES vapuru 23 eylül
den 30 eylüle kadar Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve 
Hamburg hmanları için yük 
alacaktır. 

ORESTES vapuru S eyJülde 
beklenmekte olup yükünü bo
şalttıktan sonra Burgas, Varna 

ve Köstence limanların hare
ket edecektir. 

HERCULES vapuru 19 ey
lülde liek lenmekte olup yükünü 
tahliye ettikten sonra Eurgas 
Varna ve Köstence limanlarına 
hareket edecektir. 

ENSKA ORıENT LıNıEN 

VIKINGLAND motörü 2 ey
lülde beklenmekte olup yükünü 

tahliye ettikten sonra Rotter
dam, Hambu.rg, Dantzig, Gdy
nia, Goteburg, Oslo ve lskan
dinavya )imanlarına hareket 
edecektir. 

HEMLAND motörü 16 ey
lülde gelip yükünü tahliye et
ttikten sonra Rotterdam, Ham
burg, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Os'o ve lskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

VINGLAND rnotörü 2 teşri
nievvelde gelip yükünü boşalt-

• 
tıktan sonra Rotterdam, Ham-
burg, Dantzig, Gdynia, Gote
burR', O s!o ve lskandinavya li
manlarına hareket edecektir. 
SERVİCE MARfTıM ROUMAİN 

SUÇEAVA vapuru 5 ey
Jiilde g elip 6 eylülde Ma'ta, 
Cenova, Marsilya ve Barselone 
için yük alacaktır. 

ALBA JUL YA vapuru 30 
eyliilde pelip 1 birinci teşrinde 
Malta, Cenova, Marsilya ve 
Barsolone için yük alacaktır. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil ve tahliye binası ' 
arkasında F rateJJi Sperco acen
talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

• 

N. V. ( 
W. F. H. Van Der • 

Zee & Co. 
TINOS vapnru 2 Eylülde 

bekleniyor. 6 eylüle kadar An
vers, Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için yük alacaktır. 

CHIOS vapuru 16 eylülde 
bekleniyor. Hamburg ve Bre
menden vük çıkaracaktır. 

iT AURI vapuru 16 eylülde 
hekleniyor. 20 eylüle kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Rre.men için yük aJac:lldır. 

RAMENT H. SCHULDT 
Hamb"'·g 

~ANSFURG vapurn 29 A
t1uc:+osta bekJ~nivor. 1 eyliile 
lr:tdar Anvers, Rotterdam ve 
Hanıhnr" ir:n yük alac::o 1 · tır, 

"'ROYBURG vaouru 10 e"
lülde heklenivor. Anvers, Rot
terdam ve Hamburg için yük 
~l~c:\khr. 

THE EXP"RT STEAMSHIP 
Corooration 

Rirleşik Amerikaya doğru 
seferler 

J:'.XECUTIVE vapuru 19 ey
lülde bekleniyor. 

EXILONA vapuru 30 eylülde 
beklenivor. 

A TID motörü 27 a~ustosta 
bekleniyor. Bel$?rad, Novisaad, 
Komarno, Budapeste, Brafoı

lava, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

AMAL motörü 6 eylülde 
l-Pkleniyor. Be•~rad, Novisaad 
Komarrıo, Budape,te, Brafo;
Java, Viyana ve Linz için yük 
alac.:t'tt-~1r. 

DUNA motörü 15 eylülde 
bekleniyor. Re1!7r:ıd, No~i~aad 
Konıarno. Budanrı;;te, Hrati~Ja
va, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

A TID rnotörü 29 eylülde 
bekleniyor. BeJ~rad, Novisaad 
Komarno, Budapeşte, Bratis
lava, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 
JOANSTON WARREN LMD. 

KENMORE vaouru 2 eylül· 
de bekleniyor. Liverpool ve 
Anversten yük çıkarıp Burgaz ' 
Varna, Köstence, Galatz ve 
Braila için yük alacaktır. 

DEN NORSKE Middelha\•s 
Linje (0/S. A/S Spanskelinjcn 

SARCINIA motörü 27 ey
lülde bekleniyor. Dippe ve Nor
vec limanlarına vük ~ 1acaktır. 

SAN ANDRt:'c motörli 23 
birinci tP.,rinde beı<leniyor.Dip
pe ve Norvaç Jimanlarırıa yük 
ala c.aktır. 

V urut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzer!ne mesuliyet ka
bu 1 edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee &1 Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 

YENi ASllt • 
·=zE5 F 

Oliver Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRiNCI 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
OPORTO vapuru 1 eyliilde 

Liverpool ve Svansea'dan gc· 
l!p tahliyede bulunacal: ve 
ayni zamanda 7 eylüle kadar 
Liverpool ve Glasgov için yük 
a lacaktır. 

ROuMELIAN vapuru 20 
ey!ü!dc Liveı pool ve Svansea-
d;'ln r.-e1iotalı liyede hnlunacaktır 

LONORA ,.p HULL HATTI 
ALGERIAN vapuru limam

rnızda o'uo R f"••liile kadar 
Londra ve ' HuJ için yük ala
cakhr. 

F ABIA ?'1 vapuru 
heklenIJ1ektf" o!up 
kadar Londra ve 
yük :"'~r_,• .... ,., 

1~ eylülde 
18 eylüle 
I ull için 

F.GYPSTAN v~nuru ~7 ey
lülde J l)ndrn HuU· V'~ ,/). nvers
ten gelip tahliVf''!d<> "'n 'ıma cak 
ve ayni zaıranda 6 f. "' -.::riniev
vel~ kadar Londra ve H üll için 
yük alacaktır. 

The General Steam Vavi
"ation co. Ltd. 

AD ]UT ANT vapuru limanı
mızda olup 30 ağustosa kadar 
Londra ir•n yük alacaktır. 

STORK vapuru 27 eylüle 
kadar Londra için yük ala
caktır. 
DEUTSCHE LEV ANTE Linie 

GvLILEA vapuru 10 eylül
de Hambur~, Bremen ve An
versten gelip tahliyede bulu
nacaktır. 

Not: Vapur tarihleri ve va
purların isimleri üzerine deği
şikliklerden mesuliyf"t kabul 
edilmez. 

r DOKTOR 

: Ziya Götşin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFi 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında , 
No. 41 

TELEFON 3686 ~ 
~ 11-26 (924) N 
~rY/.7/7Z/:P/XT7.'7//Z/L/Y/!/.7JV~ 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tabipleri 

Muzaffer Eroğul 

Kemal Çetinda~ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numrah mua yenebanelerinde 
kabul ederler. 

T eJefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Göz Betimi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat-
baa3ı yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

uyanlara 
"' a • fi -GÜZEL BİR FIRSAT 

Yalnız panayır günlerinde bulunmak üzere Atina ve Is
tanbulun meşhur kadın berberi BAY V ASİLi büyük fe
dakarhkla r ihtiyar edip celbettim. 

Ne iç in? 
Çünki panayırın güzel şehrimize temin ettiği faide ve 

g üzelJikfere bayanlarımızda şıklık ve güzeJlik katmaları için. 
Bayanlarımız bu fırsattan istifade edebilmek için yalnız 

panayır günlerine mahsus olmak üzere aşağıda gösterilen 
fiyatlara bir göz atmalıdırlar. 

Yeni icat su ile permenat 
Makine ile 

350 
250 

Müracaat yeri : Gündoğdu Doktor Bay 
Esad apartımanı altında 5 numarada 

Kadın berberi Mestan 

Telefon: 2004-2005 2007 - 2008 
· Sanat o· ulu direktörlüğünden: 

A .k K K~l .. Gerek okulumuz ve g~rekse 
merı an iZ . O eJI An~ ara inşaat usta okulu için 

IZMIR Yeni öğrenci yazım.na başlanmıştır. Yazım işleri 4/9/1935 
Posta kutusu 111 tarihine kadar sürecektir. · ık okuldan diplomalı 13-17 yaş 
Telefon 3.ııaot arasındaki istekliJerin bir dilekçe ile İlbayhğa baş vurmaları 

Koleje talebe kaydükabulüne Eylülün 18 inde başlana- bilitilir. 23-25-27-29 2666 (1251) 
caktır. Kayd zamanı pazardan başka hergün saat 9 - 12 ve 
15 - 18 e kadardır. 1 

Okutma ücreti birinci s:nıf (60) ikinci sınıf (80) diğer 
sınıflar (100) Jiradır. Leyli ücret (350) liradır. Mektep üc
reti umumiyetle üç taksitte alınır. 

Fazla maıumat almak istiyenler Koleje müracaat etme-
lidirler. 27-29 (1271) 

:C • • • • • - ~ • 

9 EYLÜL 
BUyUk kurtuluş bayramı şerefine 

Şifa Eczanesi 
1 Eylülden 9 Eylül akşamına kadar, tuvalat çeşitleri, ko-

lonya ve müstahzarat ve reçetelerde fevkalade tenzilat 
yapacakt r. 

İzmirlil'!r ve lzmirdeki taşralılar bu büyük fırsatı kaçır
mamahdar lar. 

S. Ferit kolonya, esans ve müstahzaratında % 10 
Asprin Bayar 30 Gözlük çeşitlerinde ~o 10 
Çocuk donları Radyüm 40 Sulfata komprime 9 

" muşambası " 40 " " şekerli 12,5 
Şark malt fosf. 55 Calci ostelin iğneleri 190 
Diş fırçası estr. 10 lngiliz sodası kutu 12,5 
Kasık bağı Avrupa 200 " meyva tozu kutu 100 

S. Ferit ŞiFA ECZANESi 

Amatör Fotoğraf 
ÇABUK 

ucuz 
TEMİZ 

işleri 
, 

YAPILIR 

Refik Lütfi Or Resimevi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

:KÜBİ:K: ~ 
VAPURDUMANI~ 

•• •• 
G ZL-cJ:K: 

C7llL/LLZZ/.77Z7./L/..// / .77..Z/ L Z Z7J.7L.J 
Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarif 

ve ucuz bir g özlük a lmak iste rseniz BAŞTURAK 
HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne uğrayınız 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Anneler, 

Artık müsteriadirler. 

Yavruları ıancıdan, ishalden,'_kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir rıda bulmuşlardır. 

LAK TIN 
Sütlü UD 

Az zamanda çok raibet rörmüş ye bunu bazırlıyaa ! 
Dr. Ali · Vahite binlerce teşekkür mektubu relmiştir.' 

Eczaaelerde fiab 50 kuruştur. 

- Neden sizde içmiyorıunuz -

Fazla sıcaklarda iştihanı:ı kesilir yemek yiyemezıiniı 
diier taraftan fazla terlediiiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karııJamak bu ı:ayıatı telafi etmek laı:ım~ır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye ıeaçlik, ııhhat ye 
aeı' e Yermiş olan 

Klna Lfttfl 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faideıini rörmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

, ,, , 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı HaraçÇ• 
Kardeşler mobilyelerile siisleyiniz · · · 

İzmir 
ikinci Beyler 

Sokak 
Nu. 102 
Ti. 3778 

Buseneki 9 Eylôl panayırında en lüks pavyon Haraççı .1";. 
deşler pavyonu olacaktır. Modern mobilyelerimizi görm~ğe fİI° 
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

Fenni gözlük için 
lzmirde riyazi bir düstur Yardır • 

G •• ı •• k - Hilal eczr nesi X Kemal A~ 
OZ U - Jznıtr ~ 

Gö:ılükcülüğ'ün tamam çeıidi bü ~.in cinsleri her yerd•JI 
ve pek ucuz ... 

Toptan ve perakende / 
m 


